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vαζ αΠ6 τουζ ΠΙo φρlκτοιiq λfκoυg που

γdvvηoε o 206c, αrιivαg, dvαg λfκo πoυ
ιiπoυλα πpoαπαθεfvα εξovτtδoεt τουq vd-

ουg εfvαt o .λεuκιjζ λfκοq" τωv vαρκωτrκcδv.

ΙΙ roτoρfα τηq αvθρωπιiτηταq εfvαl γεμιiτη
απιi παραδεfγματ α xρliαηq ψυxoτριiπωv ουorιδγ.

Mdxρr πριiοφατα βιiταvα, ρfζεg, φυτιi, καpποi
καl φιiλλα φυτcδv ΧpησlμoΠoΙoliγταγ Ylα γα
αvακoυφfoουγ απιi τoγ π6vο d vα θεραπεrioow
αρρι6oτrεq.

}Ι xρ{αη oυolι6v δεγ εfγαt πιiγτα κdτr κακι5 ti

επrκfγδυvο. Φιipμακα καr ουαfεg αωoτιi xρησΙ.
μoπotοιiμεvεg dxow απoτελdoεt οημαvτlκιi θε.

ραπευτrκιi εργαλεfα ο.τα xσρrα τωv αvθριδπωv.

o ιivθρωποg ι5μωq με τηv πιiρoδo τoυ yρdvου,

τα μετdτρεψε γtα ηδovloτlκοfq oκοπotig, απ6

φιiρμακα θεραπεfαg, oε μ6αα καταoτρoφ{g καt
απιi παpιiγovτεq ζω{q oε παριiγοvτεq θαvιiτου.

Δυοτυxc5q, πoλλσq oυofεg προκαλoιiv αroθrj-

ματα ευφoρfαg, δrivαμηg καr ευεξfαg καt αυτιi τα

oυvαroθ{ματα, ΠoU ξεκtvοιiv ωg παραγωγrκdq,

tδtι1τητεq, πoλιi γρ{γoρα μετατρdπovταr σε ΙΙρο-

βληματlκσg καt επrκfγδιrγεg, καταoτιiοεtg κατιi.

xρησηq καr εξιiρτηoηq απιi τηv ουofα"

Md1ρr το τdλοq τoυ 19oυ αιc5γα {ταv δυvατιi
vα υπιiρxεt dλεγxοg τηg κατιixρηαηg ψυxoτριi-
πωv oυοrιiγ.

Kαθc6q η τε1,voλoγfα τηq ξμεfαg αγαπτυoο6-
ταv, 6γιvε εriκoλo γα οιrvτεθofv μεγιiλεg πoο<i.

τητεq Ψυxoτριiπωv oυoιcδv Κα1 γα παρα1θofv
vdεqμορφσg φαρμιiκωv.

ΙΙ μεγιiλη αvιiπτυft1 τηζ εΠlKοlγωYfαq μεταξri
τωv κρατcδv, or μεταφopdg καl το δtεθγdg εμπιi-

ρro εκμηδdvrσαv τ1ζ γeωγραφrκdq απooτdαεtq
καr κατliργηoαγ πολλιi απ6 τα γεωγpαφtκii καl
εθγrκιi εμπιiδrα αvdμεoα oτoυg λαoιig.

Aυτ{ η αvιiπτυξη εf1iε ωg αρvητrκ6 απoτfλε.
σμα τη διιiδooη τηξ xρliσηζ ψυγoτρ<iπωv oυ-

ElΣArΩrH

Tu lΙiρ[ωιll(i

0! εμπ0ρ0I

l(αI εμεξ
σ1ωγ, η oΠo1α εYlγε στη

βλημo δlεθvcδq.

oυvdxεlα μεγιiλο πρ6. Eπrμdλεrα

Mdxρr μεprκdg 10ετfεq, πρlv, η κατιiγρηαη δrα-

φιiρωv ψιη1οτριiπωv oυorcδγ υπriρξε xαρακτηρl.
oτlκ6 κdποrωv μεtovοτtiτωv ri oμιiδωv υπo.
κoυλτoιiραq, αλλιi κατιi τη δlιiρκεrα τηq τελευ.
ταfαg 30ετfαq η ουorοεξιiρτηoη d1iεt πιipεr τεριi-
oτtεq δlαoτιiσelξ' Kαι εtδtκ6τερα αvιiμεoα oτtq

oμdδεq τωv vdωγ,

Αnιi τrg αpxdg τoυ 1970 τo πρ6βλημα dγtvε πo-

λri ooβαριi καr 6λλαξε 6oov αφoριi τα δημoyρα-

φtκιi καt κotγωγtκd xαρακτηρΙστrκιi του. Ndα
ιiτoμα dκαvαv κατιixρηαη oυotc6γ τlg oπofεg δεv

Χρησ1μoΠοlotioαv καr η κατιi11pηoη.eξιiρτηoη
dγrvε μdρog μlαq vdαq κotvωγlκoπoλtτrκ{g κατιi.
στασηq,, που μπoρotioε vα αrvαvτlioεl καvεfq oε

ιjλα τα κolYωγlKοolKovoμtκιi oτρcδματα ΠαYKo-

σμfωq.

Tο πp6βλημα τωγ ουotιδγ σπαψε vα εfγαl τo.
πtκti καt dγlvαv πρooπιiθεrεg, γ1α vα αvτΙμετωΠt-

oτεf τo φαtvιiμεvο oε παγκιioμtα κλfμακα. Trq

τελευταfεg 10ετfεg τo εvδrαφdρov τωv κρατιδv
επrκεvτρcδθηKε στηγ κατιixρηoη ψυγoτριiπωv
oυorcδγ ιiπωq τα oπtoεtδ{, τα δlεγερτtκd καr τα
παραtoθηoloγιivα, Δημrουρμiθηκαv πιiμπoλλεg
καr πolκiλεq κυβερvητκdq, επαγγελματrκdg καr
ιδtωτκdq oργαvc5oεrqμα τηγ αγτ1μετιδπrαη τoυ
προβλriματoq. 

,E1oυv αvαπτυxθεf καt αυvεxιδg
δοκrμιiζovταr nλriθo g θεραπευτ tκ6v τε11vtκιiv
καt μεθιiδωv oτo πεδfo αυτ6.

Tαvαρκωτrκιi εfγαr dvα παγκιiαμro κοrγωγtκιi

φαtvιiμεvo, πoλfμoρφo καt πολιiπλoκo καr foωq

η πlo oriγxρovη Kαταστροφlκr! μιioτlYα ΙΙoυ

απαo11oλεf τη Δrεθv{ Kοlvιiτητα, γlα τlg oλd.

θρrεq αuvdπεrεg, αε β6ρo9 τηq παγκ6αμΙαq, Kοl.
vωvfαg, rδtαfτεpα τηq vεoλαfαq', oτηv οποfα κιiθε

xcδρα, oτηρfζεl τtq ελπiδεζ τηq,, Ylα κolvωvrκr|
αvαvdωαη καl πριioδο.

mρδffiIffi-
Oρφαvοuδιixη Niκη
Παπαδιiκη [Ιαγι6vα
Παπαδιixηq Aγδρdαq
Παπαδoυρdκηg Bαoflηq
Πατεριiκη,Eλεvα
Πρoκoπιiκη Ξdvlα
Σπαιτlδιixηg Σιiφηg

Συττ6μευoη ευριiτερηq

ερyαofαc, πoυ ε{yε

πραyματoπoιηθε{

oτo πΙα[oιo oyετικod

πρoyρdμματog Ayωylig

Υyεiαc, με υπειjθυ,ιo

rcαθηyητι[

τoν κ. Mαν6λη
Mπερβανιt'ιtη.
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o EMnoPoΣ κAl ol MΞΘoΔo! τoY
,oπωg 

{δη αvαφdραμε o dμπoρoq βαπoριiκr
πoυ δtακtvεf τα vαρκωτrκιi εfvαt καl o fδrog 1ρli.
oτηg, yr, αυτ<i τov εvδrαφdρεr vα βρεr πελατεfα

με κιiθε θυofα, ,ooo περtooιiτερo δlευρrivεταr ο

κιiκλog τωv πελατcδv, τ<ioo πoλλαπλαorιiζovταr
καΙ τα βαπoριiκrα. Γr, αυτιi η πελατεfα πρdπεl
πιivτα γα αυξ6vεταt.

Πρdπεl ιiμωg vα αvαρωτηθoιiμε vαρκωτlκd
παfρvoυv μιivo ιioor Θdλoυv; 

,o1r, 
βdβαrα, Aπιi

τoυq 1ρ{οτeg μ6vo τo 507o oδημiθηκε, αuvεrδη.
τιi o,αυτ{ τηv επrλoμi. ol ιiλλor dπεoαγ θfματα
του αυρμοri τoυ μιiρκετtvYκ ΚαΙ τηg παραπλη-

ρoφ6ρηαη9 καt αυτofq ακρrβιig πρdπεt rα εγη.
μεpι6ooυμε Kαl γα ΠρoφUλιiξoυμε.

Πoυ αvαζr1τoιiv οr σμπoρot τηv πελατefα τoυq;

Σfγoυρα oε 1t6ρoυq ιiποu oυxvιiζouv γεoλαfor.
Tα μπαρ-vτfακo, ot 1ιδροt dξω απιf τα ηioλεfα {
κα1 τα φρovτrατriprα, ακι5μη καr κι1πoro καΘoρr-
oμdvo oτdκt τηq γelτovrιig (καφεvεfα, σφαlρ1.
oτriρrα) εfvαr or xι6ρor πoυ απλιiγοιrv τα δfxτυα
τoυq. Παtδlιi με εκrrεvτρlκri eμφdvroη { μοvαxl-
κιi εfvαt τα αημεfα αvαφoριig τoυq. Στηv κotvtf
αvτfληψη, vdor με δερμιiτrvα ρoιi11α, οκoυλαρf-
κtα, μηyαvι5βror, oυvδυιiζovταt πιivτoτε με τη
Χρliση τωY vαρKωτlκc6v. Toιiτo δεγ εfvαl πιivτα
ααφαλdg, Tα vαρκωτtκd απλr6θηκαv o, ιiλεg τrg
κοtvωvικdg τιiξεrg, ο, dλα τα oτρι6ματα, dτor πr-
θαvιi θιiματα εfvω ιjλα τα παtδrd, καλriv ri δlα.
λυμσvωv orκoγεvεtι6v, πλoιiolωv ri φτω1icδv, πιi-
vτα 6μω9 παtδtιi με πρoβλriματα επlκotvωvfαg,

με παpdεq tκαvdq vα τα παρααiρουv, με oτdρηαη
αγιiπηq καt καταvιiηαηg,

τo ΔlκτYo AπΛΩii|EτA! Ξτl{N ΞYPΩπ|{
ΙΙ Eυρcδπη d11εl μεταβληθεf oτη μεγαλriτερη

κλεloτli αyoριi vαρκωτrκcδv oτov κιiαμo, σuμΠε-

ρrλαμβαvομdvωY Kαt τωv πρcδηv ooαrαλroτrκc6γ

1ωρriv dπου του ιivotγμα τωv oυvιiρωv ιivοlξε
ταυτιi1ipοvα Kαl μrα vdα αγoριi, Tα κdvτρα δριi-

ηq τωγ λαθρεμπιjρωv εfvαt πιiλεlg τηg oλλαv.
δfαg, τηq Ιταλfαg, τηg Ιαπαvfαq Kαl τηζ ΓαMfαq.
or εγκληματlκdq oργαvcδoεlq Mαφfα, Kαμι5ρα
καt Nτραvγκλdτα, με dδρα τηv Eυρr6πη καr
αδελφdg oργαvι6oεrq απιi τηv Ιαπωvfα, τηv Kfvα
KαI τηγ Kαραiβrκri, απλcδvoυγ ιiλo καt περtood.
τερo τtζ δραoτηρr6τητdq τoυq oτηv αγoριi τηq
Eυρc6πηq. Σιiμφωvα με τηr fδια dκθεαη, τo δlε.
θvdg λαθρεμπιiρto τωv vαρκωτrκι6v εfvαl μtα γt.
γαvτtαfα πoλri κερδοφιiρα επr1iεfρrη.

To πΡoBΛΙ{MA τΩ1{ ilAPκΩτlt((tN
Στl{N EΛΛAΔA

To πριiβλημα τωγ γαρκωτlκcδv oτηv Eλλιiδα,
αγ KαΙ δεv dγεr πιiρεl τη μoρφli τoυ oργαvωμd-
voυ εγκλ{ματoq, παροuordζεr αvoδκli τdαη, κα-
τιi τα τελευταfα δ6κα γριivrα, tδlαfτeρα στα με-
γιiλα αoτlκιi κdvτρα καt εlδκdτερα στηY Περro-

μi τηg πρωτefoυoαq.
}Ι τιio.η αυτri {ταv αvεμεvιiμεvη, αφoti, oιiμ-

φωγα μe επfαημα oτοt1εfα δrεθvιδv oργιivωv,
αυξιivεταt oυvεγr6g η παραγωγr| vαρκωτlκcδv
oτrq 1c6ρεq παραγωγ{q καl δεγ μεrιivεταr, dπωg
Θα dπρεπε, η ζdτηoη oτrg 1cδρεq καταvιiλωoηq,
πoυ επlβεβαrcδvεταr απιi τrq αυξημdvεq καταηid.
σεlξ γαρκωτrκιδv, απd τov αυξημdvo αρlΘμιi
αuλλ{ψεωv Kαt τov αρrθμ6 θαγιiτωv.

H αvoδrκ{ πορεfα τoυ φαlvoμdvου oτη γcδpα
μαg, μπoρεfvα απoδoθεfκυρfωg, oτη γεωπoλtτt-
κli τηζ θdαη, πoυ βρfoκεταr αvιiμεoα oτrq xcδρεg
παραγωγ{q καr καταvιiλωσηζ, με απoτdλεoμα
dvα μdρog τωv δrακrγoυμdvωv vαρκωτrκcδv vα
δto1eτειiεταt oτηv Eλληvrκ{ αγoριi.

Tα vαρκωτtκιi, πoυ καταγαλc6γovταl στηγ
Eλλιiδα, κατιi oεtριi κατιixρηoηq εfvαt τo γαofq,
κυρfωq oε ακατdργαoτη μoρφli, η ηρωfvη, or

ψη16τρoπεq oυofεg καt τdλοq η κoκαΙvη.
Tα πλdov ooβαρd πρoβλ{ματα, oε θdματα vαρ-

κωτtκc6v, δημroυργoliv oτη 1ι6ρα μαq, αλλoδα-
πof ιrπ{κοot, κυρfωq Toιiρκol, Λrβαvdζοl, Σιiρr.
or, Tαvζαvoζ Πακroταγof καl Atμiπτtot.

πΩΣ οΘANoYN τA NAΡκΩτ!κA
Στl{N noPτA MAΣ

ot otκoγdvεtεζ τωY ηρωrvoμαvι6v ατρdφoυv
πdvτα τηv oργli τouq στov dμπoρο, καλιi εfγαl
ιiμωg vα κιivoυμε τη δrιiκρlαη αvιiμεoα oτουq

μεγιiλoυq δrακlvητdg κα1 τoυζ μrκpεμπιiρoυq
τoυ δρ6μoυ. ol πρ16τor δεv εfvαt γεvlκιi 1iρliατεq,
καt αvακατεfοvταl μovιiyα oε xovτρdq ouvαλλα.

Y6q, με απoκλεloτtκιi oκoπιi τo κdρδoq. or μεγα.
λdμπoρol γεφυρc6vουv τηv απ6oταoη αvιiμεoα
στoγ παραYωγιi καt τov καταvαλωτ{. or δειiτε.

ρot εfvαt or iδror 1ρ{oτεg καt δtαvdμow α;ετlκιi
μlκρdg πooιiτητεq, μιivo καl μιivo γrα vα εξolκο-
vομlioouv τη δι5οη τoυq. 

,oλor 
ot ryiωlvομαvεfq

τυγαfvεt κdπoτε vα τo κdvoυv αυτr5, doτω καt
μα πoλιi λfγo, γιατf εfvαr dvαq τρ6πo9 επrβfωαηq
oτο βαθμιi ΙΙoυ τα vαpκωτtκιi εfvα ακprβιi καl
παριivoμα.

BAΣ!κA A!τtA
!. H rcoιyωιlικi πfεoηlryιπαρξαc: To αv η κot-

vωvlκ{ πfεoη dxεl θετlκli li αρvητrκri επrρρo{
εξαρτιiταl απιi τηY ποtιiτητα τηq κorvωvlκ{q
oμιiδαq. Δυoτυxιδg η fδrα κorvωvtκti πfεαη πoυ
επεvεργεf μα vα κρατtiαεt μrα oμιiδα oτα πλαΙ-
otα εvιig αποδεκτοti κ6δlκα αuμπεprφoριiζ, μΠo.
ρef εnfαηg vα οδηγdoεr 6vα ευαfoθητo ιiτoμo oτo
λαθεμdvο δριiμo τωv vαρκωτtκt6v. ol xρlioτεq
vαρκωτ rκc6v επlζητotiv αvαγvc5ρrαη τηq συμπε-

ρrφoριiq τoυq απ6 τoυg φfλoυg τoυg, dτor 6oτε,
oυxvιi πρooπαθoιiv γα τoυζ πεfooυγ vα τoυζ
ακoλoυθ{αoιrv στη xpΙiη, oαv απιiδεrξr1 απoδo.

1ilig καl εvιiτηταg τηg παρdαq.

2. H περτ6ρyεια: 
,Eγow 

γραφεf καr εrπωθεf τιi-
oα πoλλιi πριiγματα Ylα τα γαρκωτtκιi ι6ατε πoλ.
λιi ιiτoμα τα δoκlμιiζoυv απιi περrdργεrα. H πρri.
τη γvωρtμfα καr η eπiδpαη τηq vαρκωτrκ{g ου-
ofαq αιov γρliατη επrylειiζεr oε μεγιiλο βαΘμι5 o.τo

20 _ Σj6εδ[α z0οl



: τlΞ-..

αv τo dτομo συvsxfσεl γα ΠαfρvεΙ YαρKωτIK6.
,oοo 

vειiτερο εfγαt τo ιiτομο oε ηλlκfα ΠoU YΙα
πρcδτη φορd κdvεr xρriοη vαρκωτrκc6v, τιioo με-

γαλfτερη εfvαt πtθαγιjτητα vα τα ξαvαδoκrμιioεr.
3. H απoμ6νωoη: oι ιivθρωποr dyoιrv τo αuvαf-

oΘημα ιiτt αvr|κow κιiπotoυ, oε μrα orκoγdvεtα,

φυλli, κοtvωvfα, γc6ρα. Tο ιiτoμo πoυ αroθdγεται
απoμοvωμdvο καταφεriγεr oυv{θωg οτo vα βρεr

μrα ομιiδα vα εvταxθεf, }Ι oμdδα dvταξηg πολιi
σιΙχvd απoτελεfταt απιi ιiτoμα πoυ αtαθ6γovταr
τo fδto απoμovωμdvα καt dxoιrv οτραφεf oτα vαρ-

κωτlκd γrα vα δrαφfγouv απι1 τηv πραγματtκιi-
τητα' Atoθαvιiμεvα ευπριiοδεκτα oτο καlvoιiρto
περrβιiλλov, 6που η xρηση vαρκωτtκι6v ουoiciv
εfγαr απoδεκτri απιi τηv παρdα, foωg oδηγηθo(rv

σε Kαταστρoφtκdg αuvdπειεq, τdοο γtα τα iδtα τα
dτoμα, 6oo και τηv υπιiλorπη κotγωvfα.

4. H αι,ερyiα: H απoτυγfα oτtg oπoυδdg καr η
dλλεrψη τεxvrκcbv rκαvoτr|τωv καταλ{γεr oτηv
αvεργfα, H φfoη τηc ζωηζ oτηv πιiλη, τηv oπofα

δυoκoλεfογταt Yα Πρoσαρμooτoιiv. Πoλλιi απ<j

αυτd τα πρoβλ{ματα oυvδυαζιiμεvα μs τηv Kα-

θrdρωoη εvιig vdoυ τριiπoυ ζωrlq oδηγoιiγ τα dτο-

μα oτα vαρκωτlκιi.

EΠlΛoΓoΣ
Efvαt, λoιπιiv, ευθfvη τηg Πολrτεfαg, ευθfvη

ιiλωv μαq, vα αYτΙμετωπfooυμε με μεγιiλη αοβα-

ριiτητα καr rδrαfτερη πρooοxli τo πριiβλημα τωv
vαρκωτtκιδv, 6oτε vα μπoρoirv ιiλol καr tδrαfτε.

ρα ot vdot vα λdγε: oxΙ ΣTA NAPKΩTΙKA.

BlBΛlorpAΘ|A
Ετfoια 6κθεoη oyετιrcd' μετην κατdoταoητoυ rτρo-

βλι{ματoq των y αριcωτLΙdcδν oτην E'Ε.
Στρατιωττκf επιθεc6ρηoη, Mιirοg-Ιοfvroq 1997.

Eγκλuκλoπαfiu'α Πdπυρog - Λαρoιjq - Mπριτd'-
\JLΙ{α.

ΦYΣΙKΙ-Ι KATAΣTAΣH

ΔYNAMΙ-i . AEPoMΠΙK

KOΛYMBΙ-iΣH ,,Q-
ΣAoYNA. γιpoιηJz

. tΙT cLuB

" PΕRSoNAL TRAΙNΙNG

. ΠΡoΣΩΠΙKo ΔΙAΙToΛoΓΙo

. ΛΙΠoMETPΙ-ΙΣΙ-Ι 
Ξ

. MAΣAΖ . ΣYΣΦΙΞΙ-| Ξ

. KATAΠoΛEMHΣΙ-Ι KγTΓAPΙTΙΔAΣ
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Emμdλεrα

τδrμπασ
KoιψoυμouτQi

Euαψελfα

Aπooπαoματικιf

π αρ oυ o i αo η ευ ρ ιjτ ε ρ ηc,

Ερyαofαc, oτo μdθημα
τηg Βιoλoytαg

(rcαθηyητιfq:

κoc,Mανταδι1κη9

Γlατi πρ6πεl vα rερlκιiψετε τηv ποoιiτητα λf-

Πoυq στηv καθημερrvr{ oαq δrαtρ.οφti; Γlατf,iα
αλλιiξετε oτo διαlτολιiγιιi oαq τtg τ|οφdq μου Πθ;,... . "

ρrdxoυv πoλλιi λrπαριi καr xoληoτερfvη, με dλ-. '.μ.;:

λεg πoυ περrdxoιlv μrκριiτερo Ποσoστd λiπoυq; ] 
, .".

. ..:. ':.
.'l1o|A xoΛHΣτEPlNH

ΙΙ.g(fu oiiρfvη'εivα, μr α λlπαρ τi o υ o fα π oui:1:.:

υπιiρxεt μιivο oτα ζωlκιi nρoi.ιivτα. Eπεrδιi η x&st9;1}.".

ληoτερfVη τηg δrατβφ{g αυξdvοl τη.xolrιoτωi; 
]1;;..; i,

Yη στo 
"Ιμα, 

η nριidληψη yοληοτερfvηξ με.τη}r$i
Στιλιoq) δlατροφr! ι Πoiιi ι5μωq Χ9"i: ".;:i;:'.,.,." " ".].*]..,'.-],.'].,.''.'.''

i : ...' .l,,:l,'-:] $i]Ι'-,,l.",l'..,.ληoτερrγη;
Ι'1α Χρovtα

τov κιiαμo vα ξdρεr τηv πfεoη του αfματoζ (αυ- δrαβ{τηq κ.λπ.

oτoλlκri καr δlαoτoλrκ{) καr τηyoλloτερfvη. Avτrθdτωq,μπορεfηoλκdγoληoτερfvηvαεf-

Πorιi yoληoτερfvη ιiμωq; vαt μdoα oτα φυotoλoμκιi ιiρtα, ιjμωg η }ΙDL vα

}Ι απιivτηoη απd τo Blοxημtκιi Eργαοτ{ρro δf- εfvαr γαμηλri. Xαμηλιi }ΙDL oημαfvει γαμηλ{
vεt αρκετιi voιiμερα αyετtκιi μετη γοληoτερf- πρoαταοfα τωv αρτηρrcδv τηq καρδrιiζ Kαr τoU

vη,Ι{ol γοληoτερfvη (Hight Density εγκεφιiλου. 
,oταv 

η }ΙDL εfγαr ΧαμηλΙi, τ6τε τo

Lipοprοtein Ιi Ι{DL), LDL xoληoτερfvη (LDL εf. μεγαλιiτερo μdροg τηq oλlκ{g yoληο.τερfvηg κα.

vαr oιivτμηoη τoυ Lοw Density Lipoprοtein) ταλαμβιivεr η LDL, }ΙDL αvεvιiγλητη οξεlδcδvεr,

κ.λπ. Πorιi τελlκιi yoληoτερfvη πρdπεr vα ξdρει oκουprdζεr τo οξεlδιivεt, ακουρrιiζεr το τοfxωμα

κα1 Yα παρακoλουθεf κιiθε ιivθρωποq που εvδlα. τωv αρτηρrιδv καt προκαλεf oτεvιδoεlg. Eπrθυ-

φdρεταr μα τηγ υγεfα τoυ. μητdq τrμdq LDL εfvαr 130 καr κιiτω LDL πιivω

H α\{θεrα εfvαr 6τt η \.vCδση κα1 τωY τρrιδv αυ- απιj 160 mc/dl θdτεr το αρτηρlακ<i δdvτρo oε

τc6v τιμιδv xoληoτερfvηg καθιδg καr η μεταξιi κfγδιrvo.

τoυg αγdαη εfvαr xρηorμη πλryloφι5ρηαη. Φυoro- Tο επrθυμητιj εfγαr ψηλ{ }ΙDL καr 1αμηλ{
λογrκιi Kαl με τη oriγxpοvη μdθοδo πρooδroρl- LDL. }Ι }ΙDL δεv αvεβαfvεr ειiκoλα.

oμoli τηg, η ολrκri xoληoτερivη πρdπεt γα εfγαl Θdλεl ουoτηματrκ{ ιioκηoη με τα π<iδtα καt

KαEτω απιj190 milligτam αvιi δdκατο λfτpoυ αf. foωq καt φαρμαKευτlκ{ βo{θεlα. Avτtθdτωg, η

ματoq (mg/dl). Trμdq μεταξιi 190-240 εfγαr ατo }ΙDL κατεβαfvεt πoλιi ειiκoλα. To κιirrvtαμα καl

μεταfμlιo. Avω τωγ 240 η oτdθμη γoληoτερlvηc η καθtοτtκ{ ζωr{ κατεβdζoυv τηv }ΙDL oi επr-

oτo αfμα εfvαr oαφcδg αvεβαoμdvη. Πριiκεtταr κfvδιrvα xαμηλιj επfπεδo,

ιiμωq γrα παθoλoγrκri κατιioταoη; Σαφc6g vαr, IΙ LDL αvεβαfvεl απιi κλψovομrκ{ πpoδr6θε-

εκτdg αv εfvαl ψηλ{ καr η }ΙDL xoληoτερfvη. }Ι oη (Yογfδrα) καt απιj καταvιiλωoη τρoφc6v πoυ

oλικ{ xoληoτερfvη πεprλαμβιivει τηv }:ΙDL καr πεprdxοιrv ζωrκιi λfπo. }Ι DL { καr εποvoμαζιiμε.

τηv LDL. }Ι ΙΙDL εfvαl καλ{. Efγαl καλιi γα εfvαr vη Kαl η γoληoτερfvη κατεβαfvεr με υγrεrv{ δrα-

αvεβααμσvη. Ι{ }ΙDL εfvαt η πρooταοfα τωY αρ. τρoφti καr φαρμαKευτΙK{ βodθεlα.
τηρlι6v. }Ι tΙDL πρooτατειiεr το τofyωμα τωv
oτεφαvtαfωv αρτηρrcδv τηg καρδrιig, αλλα καl
ιiλλωγ αρτηρr6v απιi oξεrδωτrκdg' δrεργαofεq,

σKοUρΙασμα καr oκλliρυvoη (αρτψrooκλriρυv-

oη). tΙ LDL κιivεt το αvτfθετo, εruκιiθηταt πιivω
oτov μdοα xrτι6vα τωv αρτηρlc5γ KαΙ τ1ζ φρακιi-
ρεr ιiπωq το πoυρf τηg πα..\rιig υδρooωλ{vαq.

Συv{θεlg τrμdg }ΙDL εfγαr 35-60 mg/dl. Mερt-
κof τυxεροζ πto πoλλdq' εfvαι ol τυxερσq,, dxουv

}ΙDL xoληατερfvη 80 ri 90! Σε αυτd τα dτομα κα.
τιi καγ<jγα η oλrκ{ xoληoτερfvη εfγαr 200 καt
δεγ κtvδυγειioυv ιiμωg απιi oτεφαvιαfα καρδro.
παθεtακιi εγκεφαλrκιi επεrο6δrα, γrατf dyουv
UΨηλ{ πρooταofα. Ewαl πρoφυλαγμεvοr, εφ6-

AΓoPEΣ
Χρηorμοπorεfoτε τiq επtκdτeq τωv τρoφfμωv

γrα μιiθετε πιioεg Θεpμfδεg τηq τροφ{q υπιiρyoιrv
πρodρlοvταr απ6 το λfπog, or πρωτεivεg καr or

υδατιivθpακεc (ζdxαρη καr ιiμυλο) dyouv καt οt

δfo μι5vo 4 Θερμfδεq αv6 γραμμdρro. To λfποq,

περrdxεr πεpfπoυ 9 θερμfiεq αvιi γραμμιiρto. Γtα
αυτd ot τρoφdq με μεγιiλη περrεκτrκιiτητα αε λl-
παριi dxοιrv επfαηq πολλdq θερμiδεq. Πολλαπλα.
οrdoτε τα γραμμιiplα τoυ λfπoυq με το 9 Ylα vα

βρεfτε τo ποoιi τωv θερμfiωv απ6 το λfπog oτηv
τροφΙi. Edv περlooιiτερo απ<i τα 1/3 τωγ θερμf.
δωv, προdρxογταt απιi το λfποg, d τρoφti αυτli22 _ Σyεδtα 2001
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Aλ!ξ κoυμοaνδο']aoι

liμφωvα με τo dρθρo 3 τoυ Kαταοτατι-
κof τoυ ΔιεΘvοtig ΣυμBουλioυ Moυ-
σεiωv (Ιnternational Council of

Museums/ΙCoM) ωs Moυοεio oρiζεται <dvα

{δρυμα μ6vιμo Χωρiζ ΚερδoσΚaΠιΚ6 Χαρα-
κτnρα. σΓnv υΠnρεσι|α τnE κoιvωv[αg Και τnζ
εξ6λιξrig τng, αvoικτ6 στo Κoιv6, τo oΠoio
ερευvd, αΠoΚτd, oυwnρεi, 

'/vτJστoΠoιε[ 

ΚαL
κυρ{ωg εκθ6τει τιg υλικig μαρτυρiεζ τoυ αV-
Θρcilπoυ ΚαL τoυ περιΒdLλ'ow6ζ τoυ με oκoπ6
τn μελετn. τnν εκnα[δευσn Και Γnv ΨυχαYω-

'ηα,,,Evα Moυοεio, λoιπ6v, μπoρεi vα ειl/αι
Αρyαιoλoγικ6 αλλd και Ιοτoρικ6, Λαoγραφι-
κ6, Mow6ρvαg Τελn.ng, Φυοικ1rg Ιοτορiαg, Τε-

γvoλoγικ6, Mουοεio M6οωv Συγκοιvωviαg,
M6δαg κ.λπ.

E'πiοng ωg Mουoεiο δεv εvvoofμε μ6vο
τουg tι\ειοτοfg αλλd Kαι τoυζ αvοιyτo6g γcb-

ρoυg. Σfμφωvα μdλιοτα με τo dρΘρo 4 τoυ
Kαταοτατικοf του ΙcoM, στnv 6woια τoυ
Moυoεioυ ουμπεριλαμBdvοιται:

<α) Ιvoτιτotiτα oυιτflρnοns Kαι εκθεoιακoi
γcbρoι πoυ εξαρτcblται απ6 BιBλιoθfiκεg και
αργεiα.

B) Φυοικd τoπiα, αρyαιoλoγικoi, εΘvογρα-

φικoi και ιστoρικoi γωροι και μvnμεiα πoυ
6yoυv xαρακτriρα μουoεiωv λ6γω nαρεμφε-

s.
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YΠοMN}|λ4A
1. Aρ1αroλoγlκciMoυαεrb
2. |ατορlκ6 καr Λαoγραφrκιi MoυoεΙo Pεθιiμvoυ
J, Moυoεio Ενdλια5 Zωrig
4. Mουοεlακη ΣυMoγri Mητρoπoλrτικoυ Ναο6 PεΘιj-

μνου
6. Moυαεlακη Συλλoγη Συλλciγoυ PεΘυμνr,ιυv Mrκρα-

σ|ατωv
7. ΣυMoγr]Φραvτζεoκdκη
9. Γεωλογκιi _ ΠαλαIovroλογικιj Mουoεlb Γoυλανδρη
10. Δημoτικη ΠlvακoΘηκη <Λ' KαvακdκrEυ
-1 1. ,|δρuμα Σooιqλιoτικeiv Mελετιiv <Σταriρo5 Καλ.

λεηη5,

," '.-f'
E. ...'':..ο:'
ξ ,.. .. ..-i.
a, : : \.".

ρωv δραοτnριoτliτωv: εμπλoυτιομoι1 oυλλo-
γcbv, oυr,τ/rρnσns και επικoιvωviαg.

γ) Ιδρfματα πoυ εκθ6τoυv ζωrταvd δεiγμα-
τα, 6πωg boταvικοi και ζωoλoγικοi κfrπoι,
εvυδρεiα, κ.λπ'

δ) Eθlικοi δρυμoi.
ε) Επιoτnμοvικd κ6ιτρα και πλαιτtτdρια.>
Mε πυξiδα τιq παραπdvω παραμ6τρoυζ Πι-

οτεfoμε 6τι κιvnΘltκαμε μ6οα οτα 6ρια τoυ
Θ6ματ6g μαg, γωρig, B6Bαια, vα 6γoμε τnv
ψευδαioΘnοn 6τι το εξαiτλfιοαμε. (1{\λωoτε
ολ6κλnρn n π6λn μαg εivαι 6vα ζωιταv6 Moυ-
oεio,) Eλπiζoυμε n ερYασiα μαg αυτri vα πρo-
καλ6οει στoυs συμμαΘnτ6g μαg (και 6γι μ6vo)
τo εvδιαφερov vα εΠισKεφτoiv τoυg μoυσεια-
κor3g yωρoυg τng π6λng μαg.

Αψιiρωμα|
,l



μ6λιg τo 1990 μεταφoρd τoυ Mου-
οεiου PεΘfμvoυ απ6 τo 6μoρφο αλ\d
ακατdλλnλο λ6γω τoυ μεγ6θoυg τoυ

κτiριo τng LoGGΙΑ oτov αvαδιoργαvωμ6vo
ycbρo τωv παλαιωv φυλακcbv, πoυ εvτdooo-
\zται στo αρxιτεκτoι1K6 ουγκρ6τnμα τng Φορ-
τ6τοα9, ι3θnοε τo εΠιστnμovικ6 προοωπικ6
τoυ στnv αιτιμετc6πιοn μιαs οειρdg θεμdτωv
ογετικωv με τnv εκπαιδευτικn τoυ λειτoυργι-
κ6τnτα: δnμιουργfΘnκε μια ζεoτli και σε αv-
Θρcbπιvεg διαoτdoειg αiΘουoα μα τn oτ6γαοn
τng,EκΘεοng, τng οποiαg n διαμ6ρφωσn Kαι
τα βιvα γρωματα πρooκαλotv yωρig vα προ-
καλofv τov επιοκ6πτn' πρoBλ6φΘnκαv επε-

ξητrματικd κεiμεvα που τoποΘετriθnκαv οτι,^

πρoθt'rκεg και τoυζ τoixoυg, μθoω τωv o.,oi'.]
επιyειρεiται n καλl3τερn παρoυoiαοn τωv εK-

Πξλινη οαρκoφαyoq απ6 τo ΥΜ lΙl
νεκρoταφεio Aρμtνιυν.

APXAloΛoΠKo
MoYΣEIo PEΘYMNOY
θεμdτωv, n τυπoλoγικli και n γροvολoγικri
τουg προο61μοn, n 6r,ταξri τoυs στo γεr,ικ6τε-
ρο ιoτoρικ6 πλαiοιo. αvαvεωΘnκε, τ6λοg, n
nαλαιd,Eκθεοn με τnv πρoοΘnκn τωv vε6τα-
τωv ευρnμdτωv Πoυ προ6ργorται απ6 οωoτι-
κ6g ri oυoτnματικ6g αvαoκαφ6g τωv τaλευταi-
ωv μ6λιg xρ6vωv.

To επιοτnμοr,ικ6 πρooωπικ6 τoυ Moυoεioυ
πρoοπdθnοε, αr,ταπoκριv6μεvo στo εvδιαφ6-

ρov τoυ oγολικori κοιvoιl, vα oυμμετdoxεl.

0δoντ6φρακτο κρdνoc, απ6 τo ΥΜ ΙΙΙ

ν εκρoταφεio Aρμ {'νιυν.

οτnv εκπαιδευτικfr διαδικαοiα που oυιτελεi-
ται στoυs γωρoυg τoυ: oι πdμπoλλεg ξεvαγfr.
oειg oγολεiωv, oι εΠιμορφωτικ6g ξεvαγlioειg
εκπαιδευτικcilv και n φιλικ1r υπoδovfl κdΘε
πρoοnαθειαg εκπαιδευt ικoυ γαρακτnρα σKo.
n6 εiγαv τn Βελτiωοn τng oγ6οng Moυoεioυ
και κοιvοf , τn δnμιoυργtα οx6ong Mουοεioυ
και μαΘnτωv και τnv εlτ6λει απoκατdοταοn
τ6τοιου θετικοf ιι\iματog, cbοτε vα μπoροr3v
vα ευδοκιμoιiv οι 6πoιεE καλ6g πρoΘ6οειg.

F{ πoλriγρovn επαφf. μαE με μαΘnτ6g κdθε
nλικiαg τωv oγoλεiωv τoυ Ι'{oμori και n επi-
οng πολriγροvn επαφti μαs με τo υλικ6, τα
πρoBλriματα Kαι τιs ελλεiψειg τoυ Mουoεioυ
Pεθr3μvoυ οδriγnοαv οτnr, ωρiμαVσn μιαs
πρ6ταοng Yια τn δnμιoυργiα εv6g εκnαιδευτι-
κου πρoγρdμματoζ πoυ θα διευκ6λυvε τιg
επιοκ6ψειg οxoλικ6v oμdδωv oτο Moυοεio.
o Σl3vδεομog Φιλoλ6γωv PεΘtμιτιg αr,τ6δρα-
οε ευvoΙκd oτnv πρ6ταο,i μos.

Τb γειμωvα, λoιπ6v, τoυ 1993 oυιτdyθnκε
οε πρωτ6λεια μoρφli 6vα ερωτnματολ6γιo
που αφoρα oυγκεκριμ6vα στα προiοτoρικrig
περι6δου εκΘ6ματα τωv πρoΘnκcbv τoυ ΙVIoυ-

οεiου και πoυ οκoπ6 6yει τn διατιiρnοn τoυ
εvδιαφ6ροr,τos ΤcDV oγoλικωv oμdδωv, τnv
dοκnοn τns Παρατnρnτικ6τnταs τιDv Παι-
διcbv, τn φυοικri εκδiπλωοn τng καΘnμεριvfrg

ζωιig τωv αvθρωπωv κατd τn μιvωικti περio-
δo μ6oω τ.ωv Χρnστικc3v 1r τελετουργικωv |Αψιiρωμα
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α\ηιKειμ6vωv, τn σfvδεσn τns ιστoρικ11S Πρα\μα-
τιK6τnταs με τn σnμεριvli και τnv ει.t6λει αvαζ11-
τnσn τns διαγρovικrig μoiραg τoυ αvΘρωπoυ.

Σε πριbτo επiπεδο πρo8λ6πεται πρoετoιμαoiα
τωv μαΘnτωv οτο ογολεio: oι μικρ6g ειοαγωγ€g
κατd Θ6μα, n BιBλιoγραφικri εr,τrμ6ρωσn Yια 6οουg
εκδnλcbvoυv ιδιαiτερo εvδιαφ6ρov αλλd και n
προοωπικti εμπειρiα τωv εκπαιδευτικc3v πoυ
6γoυv παρακολoυΘfloει 6vα παρdλλnλο πρ6γραμ-

μα εΠιμoρφωτικωv ξεvαβoεωv αμBλ6vουv τnv αi-
οΘnon τoυ αγvιbοτoυ Kαι μn αιτιλnπτol3 1r ειτε-
λωg ξ6voυ πoυ ου1vd δnμιουργoriv τα Mουοεiα.

LΙ επiοκεψn oργαvωvεται οε oμdδεg 4-8 ατ6-
μωv. KdΘε oμdδα αοyoλεiται με μια θεματικri ri

γρovολoγικti εv6τnτα τng.Eκθεong, ωοτε vα τn
μωρiοει οε BdΘog. Ευτυyιbg n διdταξn τωv εκθε-
μdτωv οτo Mουοεiο Pεθfμvoυ διευκoΜvει αυτ6v
τοv τρ6πo πρoο6ψιοrig τoυg. Πρoτεivoιται oι εξrig
Θεματικ69 εv6τnτεg:

1.'Υoτερn Ιl εoλιΘικri - Πρ ωτoμιvωικrt περioδog
2. Mεooμιvωικti περ{oδog
3. Υoτερoμιvωικn περ[oδog. Ι7 κεραμικn
4. Tαψικd iΘιμα
5. Θρnoκε{α
6.'oπλα
7. oι dvΘρωπoι

LΙ τελικf, διαμ6ρψωοn του εκπαιδευτικoιi αυ-
τoυ πρoγραμματoζ και n επεκταοn τoυ Kαι οε dλ-
λεg ιοτορικ6g περι6δoυg εivαι δυvατ6 vα εΠιτευ'
yΘεi μ6vοv αv n πρoondΘειd μαg _n μdλλοv τo αρ-

xικ6 oy6διο που παραΘ6οαμε Πιo πdvω- αnoτελ6-
oει αιτικεiμεvo κριτικtig και ογoλιαομο6, fοτερα
απ6 επιτ6που 6λε1xo τng απoτελεοματικ6τnταg li
τng δυvατ6τnταg εφαρμοβg τng πρακτικd...

Επdνω: Aφρoδiτη απ6
την Aργυρoιjπoλη,

Pιυμαi,κξc περι6δoυ.

Kdτω: Θειiμε υtpu'lμ€να τα xiρια
απ6 τo ΠαyκαλoxιΙlρl,

Υoτ ερoμ ιv ιι ι κξq l l l Β π ερ l 6δoυ.

APΧΑ ΙοΛοΓΙΚo MOYΣE Ιo PΕΘYMNOY
ΤrL\. 54668

Πnμi: Ειρnιn ΓαBριλdκn. <Σ6vδεοn VΙoυoεi-
oυ Και Mfοng Eκπαiδευοng. Mια πρoοπdθεια
οτο P6θυμvο,, nεριοδ. Αvαζnτrioειc Σ,Φ.P.,
τεξ. 1,οο.B].B4.lvιωlι?!



!ΣTOPIKO . ΛAOI.PAΦIKO

MoYΣElo PΕΘYMNHΣ
o Ιοτoρικ6 και Λαoγραφικ6 Moυoεio
PεΘfμvng, εivαι iδρυμα ιδιωτικoιi δι-
καioυ που ιδoιiθnκε τo J'973 απ6 τov

Xριοτ6φορο Σταυρουλdκn και τn Φαλri
Bογιατζιiκn, με οκoπoι1g τnv 6ρευvα και συ-

γκ6lτρωοn ιοτορικo6 και λαογραφικof υλι-
κof τng Kρnτng και ιδιαiτερα τoυ voμof Pε-
Θιiμvου, τn λειτουργ[α Moυoεiου και τn δnμι-
ουργiα εvδιαφ6ρoιτos για τn μελ6τn και συ-
v6Χισn τng κρnτικtig παρdδοοng.

To Ι977 απ6 δωρεd τng Φαλfg Γ. Boγιατζd-
Kn, τo iδρυμα απ6κτnοε τnv κυρι6τnτα εrοg
ακιvriτoυ πoυ Bρiοκεται στnv παλαιd π6λn
τoυ PεΘriμvoυ, στnv οδ6 M. Bερvdρδoυ 30, To
κτiριo εivαι Bεvετοιdr,ικo και 6γει Χαρακτnρι-
οθεi απ6 τo Yπoυργεiο Πoλιτιομo6 ωg ιοτoρι-
κ6, διατnρnτ6o μvnμεio. Απoτελεi 6vα Θαυμd-
οιo δεiγμα αοτικtig κατoικiαg τng τελευταiαg

φdong τng Bεvετoκρατiαg οτnv Kρflτn οε ρυΘ-
μ6 αvαγεr.vnοιακ6, 6πωg διαμορφωθnκε απ6
τov παραδοoιακ6 κρnτικ6 μdoτoρα.

Στ6γο9 τoυ Mουoεiου εivαι n διdοωοn και
πρoBoλfl τoυ λαtκo6 πολιτιομori τng Kρfτng
και n απoκdλυψn αξιcbv πoυ μπoρor5v vα oδn-

βοουv σε μια πιo αvΘρωπιιn κοιvωviα,

o| ΣYΛΛoΓEΣ - TA EKΘΕMAΤA
oι ουλλογ6g του Moυoεiου προ6ρyorια-

απ6 δωρε6g, αγoρ6g και δαvειoμ6 και περι-

λαμΒdvoυv oriμερα πd-
vω αιIο 4,000 αvτιKεi-
μεvα. Πρωτoι δωρnτ6g
nταv o Xριοτ6φoροg
Σταυρουλdκns και το
oωματεio Ιoτoρικ1r και
Λαoγραφικt'r Eταιρεiα
Pεθυμvng noυ μεταBi-
Bαοαv οτο iδρυμα 6λα
τα αvτικεiμεvα τωv
ουλλoγωv rουq. Ακo-
\orjΘnοαv πoλλoi αλ-
λoι καt oι δωρεεE ουvε-
γiζovται Kαι oliμερα
εμπλουτiζor,ταg τιg ουλ\oμg τoυ Moυoεiου.
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LI 6κθεοn τω\Ι αvτικειμ6vωv τng παραδo-
οιακirg γειρoτεγr.iαg 6γιvε κατα εr,.6τnτεg με
μελ6τn και επιμ6λεια τωv Ροδοljλα Σταθdκn-
Kουμαρn, Τατιdvαg Γιαvvαρd και Γιωργoυ
,Φεμoγιαrι.n.

LI αiθουοα Α εir.αι αφιερωμ6r.n στnv υφα-
ιτικf .

...".

Στnv αiΘoυοα Γ εκτiθεr,ται αιτικεiμεvα κα-
λαΘοπλεκτικrig και κεραμικιiE καΘωg Kαι oι
τρ6πoι και τα εργαλεiα καταοκευlig τoυg.

Στnv αiθουοα B εκτiθεrται αιτικεiμεVα κε-
lτnτικtig και iι\ωοτιvωv ουιθ6οεωv - δαr,τελεg.

Ι-] α[Θουοα Δ ε[ναι αφιερωμ6νn οτιg nαρuδο-
οιακ6g κα\\6ργειεg και το PεΘεμr,ιωπκo παρα-
δοοιακ6 oΨωμi,. Eκεi εiιηι ουμεvτρωμ6vα τα

nαραδoοιακd εργαλεiα τng καλ\ι6ρYειαζ και
ουγκομιδrig τωv δnμnτριακωv καρnωv, τα ερ-

1.αλεiα μα τo α\εομα τιlυ καρποli και 1ια τo ζιi_

μωμα Kαι τo φoi3ρnομα του ψοlμιoυ.
Στnv iδια αiΘουοα εκτiθεvται και υφαr,τα

οyετικd με τιS διdφορεg εργαοiεg τng υπαi-
Θρου: πρooιbμια, οακκοt3λια, Boυργιd'\α και
Bουρ1.iδια καθωg και nραο6 απ6 dοπρo μαLλl.

oμoιωματα [μακ6ττε9J vερ6μυλoυ, ρασo-
τριBng και ελαιοnιεοτnρiου oυμπλnρcilvoυv
τnv 6κΘεon.

Στo ιοo1ειo. οτnv αiθουοα Ε nαρoυοιαζο-
\.ται τα παραδοοιακd επαγγ6λματα του xαλ-
κιlυργoιi, τoυ σαμαρoποιοt, του πεταλωτ/r,
Τoυ μαΧαιρoποιoυ.

Πρoετοιμαζorται ακ6μn τo Ιοτορικ6 Τμnμα

με 6ψραφα, φωτoγραφiεg, λdBαρα, 6πλα και
vομiοματα, καθωg και n αiΘουοα εκδnλωοε-
ω\/ Yια διαλ6ξει9, προBολ69, εκπαιδευτικd
πριlγρdμματα, εκΘ6οει9 κ.λπ.
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ΙΣToPΙΚo - ΛAoΓPΑΦΙKo
MOYΣEΙο PEΘYMNIΙΣ

M. Bερvdρδoυ 30. Τnλ. 23667

Πnγri: Φα,\n Boγrατζdκn' Πρoεδρog του
Ιδρ0ματοg uΙοτoρικ6 και Λαογραφικ6
Mουοεiο PεΘ6μντιgn.
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ο M'E.Z. υΠι1Υεται στo
K6lτρo Σri1γlοr,ng Eι-
καοτικ1rg Δnμιoυργiαg

και εποπτεfεται απ6 το Δli-
μo ΡεΘr3μvoυ και τo Υπουρ-

γεiο Πολιτιομoυ.
Τo M.E.Z. φιλoξεvεi τμri-

μα τnS ου\λογng τoυ εκλι-
n6vτoE Παvαγιιbτn Mο-
οxdκn, n oποiα δωριiΘnκε
οτnv π6λn τoυ PεΘi.iμvoυ
απo το ουλλ6κτn και τn oυ-
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ζυγ6 του ΑvΘοfλα. Το υλικ6 τng ουλλογt'rg

μαρτυρd μακρoγρ6ιια και συστnματικn εργα.

οiα ο, 6vα αιtαιτnτικ6 τομ6α υψnλ1rE εξειδi_
κευσns. Δεv εivαι 11.'γαiα n απουoiα οτn vωρα

μαE ου\λoγωv με nαριiμοιo Πρoσα\αΤo\ιομo.

μ6γεΘοg και πoιοτnτα.
Το εrδιαφ6ρov Υια τα θα,\dοοια μαλdκια εi-

vαι αρxαι6τατo. o παλαιoλιΘικ6g dvΘρωπog
τα ΧρnσιμοΠoinοε οαr, κoομriματα. oι διdφο-

ρoι αργαiοι πολιτιομoi τα αξιοπoinσαv σα\Ζ

Θρnοκευτικ6 οtμBoλo, οαr. οriμBoλο κoσμι_
κng εξoυoiαζ, σαv γρnοτικ6 i διακoομnτικ6
αrτικεiμεvο, σαv voμιοματικ/r μοvdδα κ.λπ-

Aυτ6 τo εvδιαφ6ρov ωρι-

μdζει και αποκτd εΠιστn-

μovικo ΧαραKτnρα στα
πλαiοια τoυ Eλλnvικot
Πoλιτιομοli.

FI οr3γγρovn κo1γυλολoγiα γεr.-
r.1rΘnκε οτn B. Eυρωπn Πρoζ τo τa\οg του 16oυ

αιωvα. Tov 1Bo αιωvα τo ουλλεκτικ6 α,διαφ6-

ρov Yια τα Θα\dοοια κoβλια εivαι πολl3 ΨΙLλ6.
Τα πιο αξι6λογα και οπdr'ια απ6 αυτd πωλot-
\,tαv σε δnμoπραοiεg, καμια φoριi ακριBoτερα
απ6 τα 6ργα καταξιωμ6vωv κaι,\\ιτε1vωv.

LI πρωτn oυοιωδng Bιολογικli 6ρευvα οτo
Αιγαio ΠραYματorΙoιfΘnκε μ6λι9 το 1B41,6xι
απ6 Mεoογειακri γωρα αλλd απ6 τov Aγγλo

φυοιoδiφn Edward Forbes. Στn xωρα μαg n
κομυολoγiα εivαι πολl3 nρ6οψατn υn6Θεοn'
o nρωτog ε,L\nvαE με σnμα\-tιKo εριυι nτικ6
και ουλλεκτικ6 6ργo εivαι o Geοrgi
Pοlychronie Μoazzo (1B93-1975), o oπoiοE

με 6δρα τnv Αiγυπτο μελ6τnοε τn θαλdοοια
περιoxfr γtρω απ6 τn διcbρυγα του Σoυ6ζ.

Τo fρ1o του Π. Mοοyακn εivαι πρωτonoρια-
κ6 για τn γιbρα μαg. Eιδικεr3εται σΤα κιlμiλια
τα oποiα ovoμdζoμε ουλλεκτικd και 6xoυv
αζiα 6ργου τ6yvng 1r κοομ1ιματοg, yωρig vα
παραλεinει μια γεvικ6τερn παρoυοiασn τnS

Θαλdooιαg ζωrig.
Τo M.E.Z. λειτoυργεi οε επαρκf, γωρο για

τιg τρ6yoυοεg δραοτnρι6τnτ6g του. Αυτ6 που

xαρακτnρiζει τo Moυοεiο εivαι n Θ6οn τoυ σε

noλυofγvαοτo δρ6μo και n φtοn τωv εκΘεμd-

τιDV, τα oπoiα εivαι 1ειικo6 εvδιαφ6ρor'τog, με
απoτ6λεoμα τo μεβλo αριΘμ6 επιοκεπτωv.

MoγΣEιo ΕΝAΛtAΣ 7Ω|ΙΣ
Aραμnατζ6γλου 50

Πιr1,n: Γ. Σταμoυρακng, ΥnευΘυvοg M.Ε.Z. Αφιiρωμα
7



MOYΣEIAKH ΣYfu\oΓH

MHTPoΠoΛlΤlKoY
NAOYPEΘYMNOY

εvoριαKfl μoυσειακli 6κθεon τoυ
Mnτρoπoλιτικοl.i μαg Nαot τωv
Eιοoδicοv τng Θεoτ6κoυ συYKρo-

τriθnκε με πρωτoBουλiα του ΠρωτoΠρε-
oBtτερου τoυ Ναof και εκπαιδευτικοf π.
Xαρdλαμπου Kαμnλdκn και λειτoυργεi
nρoοωριvd απ6 τo 1994 οτο Γραφεiα τng
Evoρiαq.

Πρ6κειται Υια μια <κιΒωτ6> πραματικcbv ΠVευ-

ματικcbι, Θnοαυρcbv. Τα 64 εκθ6ματα καλ6πτουv
ιoτορικd το διdoτnμα απ6 το lB16 μ6γρι και τo
1992 και ογεδ6r,6λα nρo6ργοιται απ6 το Mnτρο-
ηολιτικ6 Ιι1α6. 6πoυ n ευλdBεια και n πiοτn τα δια-

φfλαξαv εni δto αιcbvεg. Mεταξli αυτωv περιλαμ-
Bdr,ovται καμπdvεg, φoρnτ6g εικ6vεg, διdφoρoι
οταυρoi, αργιερατικ6g μιiτρεg, dγια διoκοπ6τnρα,
καvδru\εg, αvαθ1rματα. '. Αζιοοnμεiωτo εivαι τo ΓΙα-

λι6 ρολ6ι τoυ καμΠαvαριo6 πoυ απ6 τo 1894 6ωg
και τo 1986 μετρofσε Kαι διαλαλοδοε το yρ6vo.
Στo μουοεiο <nουydζει> και n πα\ιd καμπdvα.

Τo μικρ6 οε nλκiα και γωρο εκκλnοιαοτικ6 αυ-
τ6 μoυοεio εivαι τερdοτιαg ιοτορικt'rg και παιδευ-
τικrig αξiαg.

*

.,.... . . t1WΣEΙΑKΙΙΣY?ιΔgt}Ι
MΙΙTP, .Ο.ΠΟΛΙTΙKΟY NΑσΥ. .ΡEQγψμgγ
Πλατεiα Mnτρonολ, Nαοιi, Tnλ. 2Ζ27 3

Ι"γ". Πρωτοπρεοb. Xαρdλαμπos Kαμn-
λακng.
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MOYΣEIAKH ΣYfu\oΓH
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Τo ΚαΘoλικ6

τηq Μoνξs'τo μovαστΙiρι τoυ Σωτιiρα Xριoτoli,
στov KoυμΠ6, οε dριoτα διαμορφωμ€-
vo γωρo, λειτουργεi μoυσειακi1 oυλ\o-

β εκrι\nοιαστιKof περιεyoμ6voυ που ουvδ6_

εται dμεοα f 6μμεοα με τoV αεiμvnοτo Mn-
τροπoλiτn PεΘι3μ,ng και Αυλoπoτdμoυ Τiτoυ
Σλ\ιγαρδdκn που αγ6πτυξε rι\oυοι6τατο απ6
κdΘε dπoψn iργο οτοv τ6πo μαg κατd τo διd_
στnμα τns αρxιερατεiαg τoυ, απ6 τo 1970 6ωg

το t9B7 (6τog αιφvιδiου Θαvdτoυ τoυ),
Στnv 6κθεοn περιλαμBdvοi,ται ιερd εΠισKo-

πικd dμφια, εγκ6λπια ποικiλng εικοvoYρα-

φiαg, διdφοροι οταυρoi, αρΧιερατικ6g μiτρεE
και πατερiτοεg, λειτουργικd oκεtn κ.α. E'πi-
ong n 6κΘεοn πλαιoιι3vεται απ6 oγκωδn Bι-
Bλιoθnκn με τα αμ6τρnτα ελλnv6γλωσσα και
ξεv6γλωoοα BιBλiα του Ιερdρyn.

'Oλα τα εκΘ6ματα απoτελοfv δωρεd τns K.

Bαοιλεiαg Kριτoιοτdκn Πρos το μovαοτriρι
τoυ Σωτtiρα Xριοτor1 που τ6oo πολt3 -και μd-
λιοτα 6μπρακτα- αγdπnοε o αδελφ6g τng,

Tα εκΘ6ματα, B6Bαια, δεv 6xoυv αργαιoλoγι-
κri αξiα. 6γoυv 6μωg αvαμφιοBirτnτn Χρnσι-

Tiτoc, Συλλιγαρδdκηg.

μ6τnτα ωg επoπτικ6 υλικ6 oτn διδαοκα-
λiα τωv Θρnοκευτικωv και ιδιαiτερα τng
Λειτουργικng.

t
MΟYΣΕιAΚΙΙ ΣYMOΓH MΙΙTΡoΠoΛ ΙT tΙ

TΙΤoY ΣYMιΓΑPΛAKιΙ
Ι. ΙvΙονη ΙvΙεταμ6ρφωσnζ τoυ Σωτ1rρα

Χριoτoil Koυμπεg' Τnλ. 29 Ι 03

Πnγf : Movαγ6g l. Mοv6g Mεταμ6ρφω-
σnζ τoυ Σωτ6ρα.

Itn''0",'"

MHTPoΠoΛlTH
ΤlToYΣYfu\l ΓAPΔA

H Moυoειακξ Συλλoyξ.



MOYΣEIAKH ΣYfu\oΓH
ΣYfu\ol.oY PEΘYMNIΩN

MlKPAΣIAΤΩN

στo διK6 τoυ Kτiριo στnv oδ6 ΓoBατζιδιiκn.
,F1δn υπdργει μια <μαyιd> απ6 εικ6vεg, 6γ-

Υραφα, παραδooιακ6g εvδυμαοiεs, φωτoYρα-
φικ6 υλικ6, οπdvιεg εκδ6οειg (π,γ. τoυ Tυπo-

γραφεioυ <Αμdλθεια> Σμfρvng), μoυοικ6g
παρτιτofρεg και διdφoρα dλλα.

O αvεκτiμnτοg αυτ6g εΘvικ6g Θnοαυρ6g εi-
vαι β6Bαιo 6τι πriρε τn <Θ6on τoυ> αλλd κα.
Θα αυξdvεται διαρκcbg μετd τα εγκαivια τng
<Mικραοιατικflg Eοτiαg> n oπotα θα μειωοει
τnv ψυγoλoγικir αvαοφdλεια τωv κατoxωV
τωv ιερωv κειμnλiωv. ofτωg n α\λωg 6μωg n

ε εξ6λιξn Bρiοκεται και n Mουοειακ1r Εoτiα λειτoυργεi ωg εκθεoιακ6g yωροg, μ6vι-
Συλ\οβ τoυ Συλλ6γoυ PεΘυμviωv Mι- μωV και πρoοωριvωr, εκθεμdτωv.
κραοιατιi;v o oποiοg εγκαταοτdθnκε

MOγΣEιAκ}Ι ΣYΛΛΟΓH
ΣYΛΛoΓoY PEΘYMΝΙΩΝ

MΙΙ(PΑΣ[ATΩΝ
Γoθατζιδdκn και Mελγrοεδ6κ l6-1B

Πnγt'ι: Παραοκευdg Συριαv6yλoυ. Πρ6ε-
δρog Συλλ6γoυ Pεθυμviωv Mικραoιατιilv.

H Εoτiα τoυ ΣυΜ6yoυ PεΘυμνiιυν^Μικραoιατu.lν t
f,
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ΣYfu\oΓH
EΛENHΣ ΦPATΖEΣKAKI.|

μι)υσειακIi <Συλλoγfl Eλ6mg Φρατζεοκd-
κn> oτεβζεται σε αρΧoν.tικ6 τng oδori M.
Pεvι6ρn και εivαι δωρo τng ζωγρdφoυ και

ουλλ6κτριαg Eλ6vnE Φραlτζεοκ6κn οτιg αρy6g

τoυ 1993 οτo Δfrμο PεΘυμvoυ' ο οπoiog Kαι τnv
εvκαιviαοε τo 1994.

t1 Συλ\ο1n περlλαμBdvει εργ6xειρα λευκωv κρn-
τικrig τ6p,τrg (υφαlτd, λευκd εiδn, κεr.τflματα..,),
Πoυ με υπερdvΘρωπεg πρoοπdθειεg ουγκειτρωοε
και δι6οωοε n δωρriτρια/ουλλ6κτρια., Evα οnμαιτι-
κ6 μ6ρog τωv εκΘεμdτωv εivαι πρoοωπικd δnμιουρ-

βματd τng: κεραμικd και ζωγραφικd oε ξ3λo.
FI 6λn 6κΘεon αποτελεi μια κατdθεοn ζωfιg και

μαρτυρεi τo μερdκι και mv αγdπn μα τnv παρdδοοn.

ΣYΛΛoΓtΙ BιENΙΙΣ ΦPATZEΣ ΚΑΚΙΙ
M. Ρεντdρn t7, Tnλ. 22|95

Πnγfι: Λεμnιδdκn Κωv/vα, YπειiΘυvn uΣυλ-

λoβE Ε Φρατζεοκακn>. 4ψιiρω7ια
Ι1



ΔHMoΤlKEΣ ΣYfuιoI.EΣ

YΠo ΔlAΙνlOPΦΩΣl-|
ξι ουλλοβg, πoυ καΘιοτoriv τo P6Θυμvo
κ6r,τρo ειδικo6 εΠιστnμovιKorj εvδια-

φ6ρolτog, Bρiοκovιαι υπ6 διαμ6ρφωοn
o6μφωvα με τα δnμooιε6ματα τoυ τοπικoυ
τtπoυ και πλnροφoρiεg μαg απ6 τουg αρμ6-
διoυg παρdγovιεs τουζ Δriμου μαg. oι ουλλο-

γ6g αυτ6g εivαι:
l. Mουοειακf Συλλoγri για τn M6xn

τn5 Kρriτns, Πoυ περιλαμBdvει τμriματα
oπλιομoli, υλικcbv διαφ6ρωv αvαμvnοτικcbv

κ.τ.λ., καΘωg και
αργειακ6 υλικ6
( BιBλιογραφiα,
φωτoYραφiεg,
.,λ^_^^'.-\ \
ΧuP ιcS Λ. ι.l\. /.

2. 'Ενα αρxεio
i1 μουοεiο τns
nιiλng τoυ PεΘ6-

μvoυ στo οποio
πρ6γραμματiζεται
vα συYKεvτρωΘεi
6τι υλικ6 υndρyει
οyετικ6 με τnv π6-
λn τoυ PεΘriμvoυ
ιεικαστικo, φωτo-
γραφiεg, γκραBof-
ρεg, oy6δια, αvα-

φoρ6s ΠεριnYn-
τωv-oυγyραφ6ωv
κ.τ.λ.) ι3oτε vα
αποτελεi τn Bdon
yια κdΘε μελ€τn κι
6ρευvα που αψορd
τnv π6λn μαg.

3. Συλλοβ κoυδουvιιirγ και καμπαvιbv,

μ6oα οτα nλαioια εv6g ευρωπαΙκοt προγρdμ-

ματos τo oπoio 6yει irδn γρnματοδoτ/roει δfo
τ6τoια μoυοεiα οτnv Eυρωπn στιs π6λειg Ιλ
Ζoυρvrαiν τng Γαλλ1αg και Τtrλ6v τoυ BΦiου.

Tο P6θυμvo εivαι n τρiτn π6λn πoυ μπnκε
οτο πρ6γραμμα αυτ6 κι aλπiζεται vα καταοτεi
δυvατri n iδρυοn και αυτng τng Mουoειακ1rg
Συλλoβg.

4. Συλλοβ nαραδoοιακrig oικooυοκευ-
lig για τnv oπoiα υπdργει riδn πdρα πoλri κα-
λ6 υλικ6, τo oπoio απoτελεi δωρεd τoυ συ-

μπολiτn κ. Bερυκdκn απ6 τov Aγιo Kωvοτα-
lτivο PεΘtμ,τrE. To υλικ6 αυτ6 6γει /rδn μετα-
φερΘεi oτnv π6λn τoυ PεΘfμvoυ και Θα αργi-
oει n ταξιv6μnοn, αξιoλ6γnon, επιοκευri και

Παρoυσιασn τoυ.
5. Τ6λog, n ουλλογri τυπογραφtαS, }ιε τnv

παλιd παραδoοιακιi τυΠoYραφιKri τ61vn, για
τnv oπoiα 6γει αγoραoτεi t'ιδn 6vα πλriρεg τυ-
πoγραφεio παλαιori τiπoυ α116 τοv Δriμo πoυ
Θα ουμnλnρωΘεt με dλλα μnyαvtiματα και
υλικd τα οπoiα Θα Bρεθoriv.

Εnικoιvωvliσαμε με τoυg υπεfθυvoυs τωv

μoυοειακcbv αυτcδv ουλ\oγωv και πλnρoφo-

ρnΘriκαμε τα εξrig οyετικd με τnv εξελιξri τoυE:
o Mdρκog Πολιουδ6κng, εμ.'vευdτfg και

υπε6θυvοg τns μoυσειακrig ουλλογt'rg τng
Mdxng τng Kρriτng, 6πω9 μαg πλnρoφ6ρn-
σε με εΠιστoλri τoυ (με Τnv ευκαιρiα τng επi_
oκεψirg τoυ, τo No6μBριo τoυ'97 , οτo Σiδvεδ

μα τnv κnδεiα τoυ Στρατnγoιi,Ιαv Kdμπελ, εi-
γε επαφ6E με Bετερdvoυζ, τoυs Συvδ6oμoυg
τωv R.S.L. και με τn μεγdλn πnγri υλικoυ
War Memorial για τnv εξαοφdλισn Kαι αΠo_
οτoλn αρyειακof υλικoti, φωτoγραφιωv, φiλ-
μg. γαρτωv. πoλεμικωv αvαφoρωv Kαι nμερo-
λoγiωv και λoιπωv πολεμικωv υλικιbv> και
κdvει 6κκλnοn μ6oιυ και τoυ περιοδικο6
μαs Πρos ιiοουg 6xoυv οπoιoδriποτε υλικ6
τng Mιlxng τng Kρriτng vα το παραδιilοουv
οτo Mουοεiο (τnλ. Δt'rμoυ: 22245 και M.
Πoλιoυδ6κn 7 2482 και 7 l 393).

o υπεriθυvog τωv υπ6λoιΠωv μoυσειακωv
oυλλογιbv Eυ6γγελog Tοoυρλdκng, δnμoτι-
κ6g ofμBoυλog, μαg πλnρoφ6ρnοε 6τι τo υλικ6
τωv oυλλoγc3v αυτιbv παραμ6vει αποΘnκευμ6vo
και αvαμ6vει τov κατdλ\nλο xιbρo και τoυs Kα-
τdλ\nλoυg αr,€ρωπoυg μα vα εκτεθεi. ΑπευΘf-
vει επiοng 6κrιλnon οε 6ooυg διαθ6τoυv αγεπ-
κ6 υλικ6 vα ουμBdλoυv στov εμπλoυτιομ6 τωv
Συλλογc3v (τnλ' Δ1rμoυ 22Ζ45) '

ΔΙΙMOTΙKEΣ ΣYMOΓEΣ

..,......:..Υaο.ΔΙΑMΟeγΨ
Πnγ6g: .

α,.Eφnμερifi α..Ελευθcptα.'.ΙΟ.1.l,1.998....l
B. Mdρκοg Πoλιoυδdκng, Υnεfθυvog

Moυοειακlig Συλλογrig Yια τn MΦ,
τns Kρnτns.

Y. Eυdγγελοg Τοoυρλdκng, Δnμoτικ6g
ΣriμBουλοg, Υπεliθυvοg υπ6λοιπωv
υπ6 διφ6ρφωοn Moυοειακωv Συλλo-

γωv του Δτiμου,Αψ ιερωμα|
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ΠAPAPΤHMA MOγΣE |0γ ΓOYΛANΔPI-|

ε μια εΠoΧΙi Πoυ o dvθρωΠoζ εΠιΨ6ρει
ταΧliτατεs αλλαγ6g oτo περιBdλλov, o

ρ6λog εv6g τοπικoιi Γεωλoγικof -Πα-

$ffi
:!,' ,

ΠAΛAl0NT0Λ0l.ll(

λαιol,τoλoγικorj Moυoεioυ, 6πoυ Θα εκτiΘε-
r,ται n λoγικli εξελιξn τng Kρriτng Kαι τα Πα-
λαιοr,τολoγικd ευριiματα τng περιoγrig, εivαι
πoλr3 οnμαr,τικ6g.

FI παρoυoiασn τoυ kωλομκο6-Παλαιoιπo.
λογικοli Mουοεi-oυ γivεται oε oυvεργαoiα με
τov τομ6α Ιοτoρικng kωλογiαg και Παλαιo-
lτoλoγiαg τoυ Παvεπιοτnμioυ Αθnvωv.

o Δriμog PεΘliμ,τrg με απ6φαon του δnμo.
τικοιi oυμBoυλ1oυ παραycilρnοε αξι6λoγo πα-
λαιowολoγικ6 υλικ6 τng περιoγrig οτo Mου-
οεio, μα vα εκτεΘεi.

Στo Moυoεio Θα αvαπτtσσεται n διαxρor,ι-
κri εξελιξn τng γεωλομκrig ιoτορiαg τng Kρf-
τns' στα πλαioια τng εξ6λιξng τoυ Αιγαiου,
τng Eλλdδog και oλ6κλnρnζ τns Mεοoγεioυ,
ουvoδευ6μεvn απ6 τα απoλιθci:ματα-πειοτli-
ρια τns ιoτoρiαg, πoυ Θα επιτρ6πουv στov εΓΙι-
οκ6πτn vα αr,τιλnφθεi τιg εrτυπωοιακ6g αλ-
λαγ6g που 6γει υποοτεi τo περιBdλλov σε εΠo-
y6g που δεv ζοtoε o dvθρωπog,

o επιοκ6πτng Θα μπoρεi vα ξεvαγnΘεi oτιg
παλαιοζωικ6g, μεοoζωικ6g και καιvοζωικ6g
Θdλαooεg και Θα 1vωρiοει τα Θαλdooια οπov-

δυλωτd και αoπ6vδυλα 6λωv αυτωv τωv εΠo-

xc6v και Θα δει και θα α1γiξει τιg αδιdψευoτεg

μαρτυρiεg. Γεvικd n παρoυοiαοn θα ακoλoυ-
Θεi τo μol,τ6λo: εr3ρnμα, Θ6οn, oγ6οn με Πε-
τρωματα τng περιoyris Kαι τov γεωλoγικ6
yρ6vo, οy6οn με τov dvΘρωπο -6που υπdρ-
γει_ μdκρο και μιKρo-φωτoγραφικ6 πλαiοιο,
κεiμεvα, λεζdιτεg.

o επιoκ6ητng θα γvωρiσει τoυs πλειοτο-
καιvικοi3g vdvoυg κρnτικοlig ελ6φαlτεg, τoυg
vdvουg ιππoπ6ταμoυS και τα πoλr3μoρφα
κρnτικd ελdφια και Θα Bρει απαr,τriσειs σxετι_
κfg με τα ζιbα αυτd και τoυg πρωτoυg κατοi-
κoυs τns KρriτnE αλλd και τnv ελλnvικti μυ-
Θoλoγiα.

Στo Moυoεio παρdλλnλα Θα ουλλεγΘεi n
ογετικti διεθvng BιBλιoγραφiα, μα Yα μπoρεi
o επιoκ6πτng -ο μαθnτris, ο ερευvnτrig_ vα

1vωρioει, αv θ6λει, τιg ογετικ6g εΠιστnμovι-
κ6g λεπτoμ6ρειεg.

}1 παρουοiαon ευρnμdτωv ΠρoερΧoμ6vωv
αn6 τnv Kρnτn πoυ δυοτυyωg Bρiοκor,ται oε
Moυοεiα τoυ εξωτερικοιi, Θα Bonθfοει τoυg
επιοκ6πτεg vα καταvoriooυv 6τι n καλ3τερn
πρooταοiα ξεκιvdει απ6 τnv 6γκαιρn και πλ1r-

ρn εΠιστnμοvικli μελ6τn και παρoυοiασn τωv
ερευvnτικιbv απoτελεομdτωv και εκΘεμdτωv.

Τb Moυοεiο Γoυλαvδρfl Φυoικrig Ιοτορiαg
ελπiζει 6τι με τn BolιΘεια του Δflμου ΡεΘf-

μvng Θα ολοκλnρωΘεi ofιτομα 6vα nρ6τυπo
και ΧαραKτnριοτικ6 τοπικ6 και kωλoγικ6
και Παλαιor,τoλoγικ6 Moυοεio με προεκτd-
σειS στo Αιγαiο και τnv Αvατoλικn Mεο6γειo.

[ΙοΛ0ΓΙΙ(ο.[ΙΑΔΑΙοNTOΛOΠKο MOYΣΕIO
T6μεvοE Mαοταμnd

Πnγri: Φαλri Γ. Boματζdκn. Εκπρ6οω.
Πos τoυ Moυοεioυ Γουλαvδρn Φυoικrig
Ιοτoρiαg.
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ΔI{MOΠKH ΠINAKOΘHKH

(Λ. KANAKAKIΣ
l(tNTP0 ΣγtχP0NI.|Σ tI l(AΣΤI I(

ρισKεται στnv καρδιd τns Παλιds π6λng
κdτω απ6 το εvετικ6 τεiyοg. Eivαι 6vα

παλι6 βεvετοιαvικo κτiριo, 550 τ.μ.,
Πoυ ωζ τιg αρy6g τoυ 20ου αιωvα yρnοιμoΠoι-
ofr,ταv ωζ σαΠoυvαρι6. Διατnρεi εξωτερικα
το χαρακτnρα ιoU Kαι εοωτερικα τo nεραομα

μ16οα απ6 τιg διdφoρεg yρ1rοειg του.
Αγoρdοτnκε οτn δεκαετiα τoυ 1970 αn6 τo

Δriμo PεΘfμmg Kαι τo 1992 6γιvε Πιvακoθir-
κn. Τo 1995 απdxΘnκε στo θεoμ6 τoυ EΘvι-
κοι1 Πο,\ιτιοτικοf Δικτι1ου Π6λεωv Πoυ στn-

ρiζεται απ6 τo Δfιμο Pεθr3μιτιg Kαι τo Υπουρ-

γεio Πo,\ιτιομo6.
Διαθ6τει μια μ6vιμn ουλλογfr περinου 200

6ργωv ελ\nr,ωv καλλιτε1vιi.lv πoυ καΜπτoυr,

γρor'ικd τnv περiοδo απ6 τo 1950 ωg οnμερα.
Τα 6ργα προ6ργoιται απ6 δωρεd πρoοωπικοil
oυλλ6κτn. Στn ι;υλλοβ ουμπεριλαμβdvοrηα.
70 6ργα του PεΘυμvιoυ ZωγρdφoU Λευτ6ρn
Kαvακακn,.

Το 1996 τo Ρ6θυμvο μπ1rκε οε 6vα δειiτερο
πρ6γρα1ιμα του Υπουργεiου Πολιτιομotj ωοτε
r,α δnμιουρβοει Eργαοτιiρια Eικαοτικωv Τε-

xvιbv. Eπιλ6xτnκε 6vα εvδιαφ6ροv κτiριο
οτnr. παλιd π6λn, οτnr. οδ6 Bερvdδoυ 41 για
τα μαΘnματα.

ΔPAΣTH P!oΤl-|TEΣ ToY KΕNTPoY
ΣYrXPoNI-lΣ ElKλΣΤlKHΣ

Δl-|MIoYPΓlAΣ
ο |g1z(1ηη6n καλ,\ιτεyvωv που δnμιoυρ-

γουv 6ργα επi τ6πoυ παρεμBαivοιταg οτo γci-l-

ρο τoυλαγιοτov κdθε 3 n,l γρ6vια.
. Παρdλλnλn διοργdvωοn Συvεδρiωv,

6πoυ ουμμετ6yου-,, καλλιτ6x 
"_ε 

g, κριτικοi τ€ -

μmg, θεωρnτικoi κ.α. με οκoπ6 τnv αr,ταλλα-

γri απ6ψεωv Kαι τ11v αvιiπτυξn διαλ6γoυ με
αφορμn τιg in situ δnμιουργiεg, αλ\d και πd-
vω oε γεr.ικ6τερα Θ6ματα που αrταοxοΜυr, τn
διεΘvn εικαoτικir κοιv6τnτα.

. Συvεργαoiα με Ιδρ6ματα. ΦoρεiE, Moυoεiα
Σr31γlαmg Τεμ,ng και dλλoυg ηεπκoι3g oργα_

lιομοrig τng Eλ\dδαg Kαι τoυ εξωτερικof.
. Σljoταοn oμdδωv Eργαοiαg, 6ιroυ ουμμε-

τ6xουv ειδικοi εnιοτ1ιμovεg, καλλιτ61vεg, εμ-

ψυγωτ6g K.α. Πoυ αοyoλotr,ται και με dλλεg

μoρΨ6ζ κα,L\ιτεμ,ικfrg παιδεiαg (π.x, μoυοι-

κri, Θεατρικri κ,λ.π.) και εκπ6l.nοn εκπαιδευ-
τικωv προ1,ραμμdτωv.
. Δnμιoυργiu Εικαυτικωv Παιδοτοπωv.

6που τα παιδιd εξοικειωvoιται με τα 6ργα τ6-

Χvns και 6γουv τnv ευκαιρiα vα oυvoμιλri-
σουv με τoυg καλλιτ6yvεg' oι γιbρoι αυτoi

μπoρεi vα αnoτιλεοoυv πρoτυnο για τn δnμι-
oυργiα και dλλωv Eικαoτικωv Παιδ6τοπωι,
οε dλλεg π6λειg τng γιiραg.

. Απο το t995 fωg οilμερα εγει ορ1αvωοει
25 εκΘ6οειg τoπικof, εΘvικof αλλd και διε-
θvο6g εvδιαφ6ρor,τog.

Απ6 τo Mdρτιo του 2000 κυκλoφoρεi οε

μια ποΜτιμn Kαι πολυτελii 6κδοοn οτα
Eλλnvικd και Αγγλικd επiοnμog κατdλογog
τωv 6ργωv τng Πιvακοθfκng.

Ο Λευτ6ρng Καvακdκιgγεwιi1nκε oτo Piθυμvo το 1934.

Σπoι3δαοε oτnv Ανωτdτn Σ.Ιρλn Καλcbv Τε1τcjv τng ΑΘfivαg

και oτnν ΕcοΙt:' NationaΙe Superieυr des Βeaux Arts του Παρι-

oιo6' Δ{yτnκε γ6nμεg εnδρdoειg απ6 τn μοvτlρvα τtγm επι-

διτbl<oνταg οτo !ρyο τoυ tvα oυ1ι,d μεταψυιiικι3 ρεα'\ιoμ6. ΝΙt-

yρι τα τtλn τng δεκαει1α9 τoυ l 970 ζωyρdψιζε κυρ[οlg ι,εκρ!g

ψυι;ειg και εoωτερικd. Γtρω oτα 1980 nαρατnρε[ται oτρoψrt

καθιbg το γυι,αικεto γυ1ιvc5 ειoBαL\ει ολoκλnρωτtκd oτn δoυ-

λεtd τoυ κdτ,οvταq iτoι φαvερi μια α')d..αγrt oτnv εικαoτικn
του γλcbooα και ψλoοoψ|α. o Λ. Καvακdκιg πlθαvε τo ]9B5 '

ΔΙΙMΟTιΚtΙ ΠΙNΑKOΘHκΙΙ
(Λ. ΚΑΝΑκΑΚΙΣΣ

ΚENTPO ΣYΓXPONΙΙΣ EικΑΣTΙΚΙΙΣ
ΔιΙMΙOYPΓΙΑΣ PEΘYMΝHΣ

Χειμdραg 2 Ρ6Θυμvo 74ΙO0,
Τnλ. OB3] 55847' 52530, 52689

Fax ΟB3l 52689

Πnγfι: Mαρiα Mαρομo6' Διευθ0ιτρια τng

Δnμoπκlig Πιvακοθriκng <Λ. Καvακdκιg>.

Λευτiρηc KαvακcΙκlq.

ΠαναytΦτη9
Γκρdβαλoq

Αψιiρωpια|
Ι4|
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IΔPYMA KOINΩNIKΩN - IΣTOPIKΩN EPEYNΩΝ

dTAγPOΣ lfifuιEPI.HΣυ
o,Ιδρυμα Koιvωr,ικιbv-Ιοτoρικc3v Eρευ-
vωv <ΣTAΥPOΣ KΑΛΛEΡΓF1Σ> δnμι-
oυργriΘnκε τo 19B5, με πρωτoBoυλiα

τωv dμεοωv κλnρov6μωv τoυ tΙρΟ]τoπ6ρου
ooοιαλιoτti nγ6τn και oργαvωτri τng πρcbτng

Εργατικιig Πρωτoμαγιds στnv Eλλdδα. FIοri-
στασn τoυ Ιδρr3ματog ε1ι<ρiΘnκε με Προεδρι-
κ6 Διdταμα, πoυ δnμoοιε6Θnκε οτnv Eφnμε-

ρiδα τng KυBερvnoεω g aτιg 2'Ι / 4 / Ι986 .

Στov αεiμιτιστo συ}T.ραφ6α-ιοτoρικ6 Γ..bρ-

γo 8αλ6τα αvriκει n ιδ6α Yια τn δnμιoυργtα
τoυ Ιδρfματοg, n οπoiα γενvnΘnκε το 1984,
6ταv μ6ρο9 τoυ ιστoρικoιi αρyεioυ τoυ Σταf-
ρου Kαλλ6ρ1n εκτ6Θnκε μα πρωτn φoρd oτnv
αiθoυοα τng Γεr,ικlig Γραμματεiαg Τl3πoυ. Eiγε
ιρonγnΘεi 6κδoοn ουλλoγfig αv6κδoτωv κει-
μ6vωv του Στ. Kαλλ6ργn απ6 τnv ΓΣΕΕ τov
Mdιo τoυ 19B2, καθωg και αρΘρογραφiα οτov
τι1πo απ6 τovΛυκο6ργo Kαλλ€ργn.

Το iδιo υλικ6 μεταφ6ρΘnκε τov oκτωBριο
του 19B4 oτnv Kρt'lτn, 6πoυ παρoυοιdoτnκε

με τn Bofθεια τns Τoπικrig Αυτoδιοiκnοng
oτo κοιv6 του ΡεΘfμvoυ, τoυ L1ραrι\εioυ, τωv
Xαviωv και τns Koιv6τnταg Περdματog Mυ.
λoπoτdμoυ.

Ακoλoriθnοε n πρωτn μεγαλn δεκαπεvΘri-

μερn (20 Απριλioυ-5 Mαρτiου 1985) 6κΘεοn
τoυ Αργεioυ τoυ Σταιiρoυ Kαλλ6ργn οτο
Πvευματικ6 K6lτρo του Δriμoυ ΑΘnvαiωv. }1

επιτυyiα τng 6κθεong και n απfγnοn τng ο'
6vαv ευρ6 κιiκλο αvΘρωnωv τng επιοτfμng,
τng τ6γvng και τnS πολιτικng απετ6λεοε τov
καταλl.iτn Yια τnv προrilΘnοn τωv voμικωv
διαδικαοιcbv δnμιουργiαg τoυ ιδρυματog. FI

Tl γiνεταl με τo,lδρυμα Kαλλdργη;
,Ενα κλεlοτd κτΙρlo, πoυ θα μπoρoιioε να

εξυπηρετ(oει τ6oε5 αν6γκε5 τηg πdλη5 παρα-

μiνεl τo fδρυμα Kαλλdργη, ατο oπoio o δημο5

αλλd καr ol τοπlκoi φoρεi,5 εryαν επενδι1oεl τ6-

oεq ελπiδε5.
Md1ρl πdτε αληθεlα θα δlαρκdoεl αυτη η κα-

τdοταoη; Kαl αν δεν υπdρxεl καμiαπρoοπτlκη
λεlτoυργiα5 τoυ Ιδρ6ματo5 γιατΓ δεν αξoπolεf.
ταt τo κτioιo;

Αv πdλl €xoιlν προγραμματloτεi κdποιεg
δραοτηρl6τητε9 γrατΙ δεν τlg ανακοlvοiνουν ol

υπε6θυνol; Aραγε αυτol, ol πρoβληματlαμo(
d1oυν απααxoληoεl ποτd τo Δημo η μηπω5 το
θdμα δεν τov αφoρd;

Pεθεμν ιιbτικα Ndα, 25.1 1'1999

oυοτατικf ουμBoλαιoγραφικτi πρdξn 6γιvε
οτιg 2 Mαiου 19B5, που 6ριζε ωg 6δρα του
Ιδρfματog τo P6Θυμvo με παρdλλnλn λει-
τουργiα παραρτιiματog οτnv Αθtivα.

Απ6 τnv αργri o Δfrμog PεΘr5μvoυ α\.ιαΠo-
κρiθnκε Θετικd oτn δnμιoυργiα τoυ Ιδρfμα'
τos Kαι τo BonΘnoε 6μπρακτα, παραγωριblταg

Yια τnv οτ6γαοri τoυ oλ6κλnρo τov πρωτο
6ροφo τoυ αvαπαλαιωμ6voυ κτιρiου τoυ Πα-
λαιo6 Δnμαρyεioυ oτo κ6vτρο τng n6λng.
Eπiong, Boriθnoαv τo iδρυμα oτα πρωτα τoυ
Briματα n τ6τε Yπoυργ6g Πoλιτιομοf , n αεi_

μvnστn Mελivα Mερ-
κοriρn, n ΓΣΕE, καθωg
και dλλoι κoιvωvικoi
και πoλιτικοi φoρεig.

To Αργεiο Σταιiρoυ
Kαλλ6ρμ εivαι ανυπoλ6-

Yιστnζ ιοτoρικrig αξiαg

ματi καv6vα dλλo δε οω-

ζεται πoυ με τ6on nλnρ6-
τntα Yα φωτ[ζει μια oλ6-
κλnρn ιοτoρικli, για τo
Σoοιαλιομ6 Kαι τo ερYα-
τικ6 κiιτrμα, περioδo πoυ
κα\r3πτει 6λo τo δαiτερo

μιο6 τoυ l9oυ αιωr,,α και
τιg αρy6E τoυ 20ο13.

Τo Αργεiο Kαλλ6ργn
περιλαμBdvει και dφΘο-
vo ξεv6γλωοoo 6r,τυno
και yειρ6γραψo υλικ6 που διαοωΘnκε και ιδι-
αiτερα ιoλλ6g γαλλικ6g οoοιαλιοτικ6g εφn-

μερiδεg τoυ περαομ6vου αιωvα, πoυ φαvερω-
vουv αvdμεοα οτ, dλλα και τoυζ δεομofg τoυ
iδιoυ τoυ Kαλλ6ργn με τo διεΘv6E οοοια\ιοτι-
κ6 κivnμα, δεομoi πoυ αvαπτfγΘnκαv oτo
διdοτnμα πoυ 6ζnoε οτnv Eυρωπn και ιδιαiτε-

ρα στo Παρiοι και ογετiοτnκε με πολ\6g nρo_
oωπικ6τnτεg τoυ διεΘvorig ooοιαλιομoti, με
τoυg oποioυg διατnρotoε αλλnλoγραφiα,
τoυg 6οτε,\vε το <Σoοιαλιοτιi>, δnμοoiευε dρ-
Θρα τoυg και riταv παραλriπτng τoυ γαλ\ικoυ
και α1γλικof ooοιαλιoτικoιj τr3πoυ.

ΙΔPYMΑ ΚOΙΝΩNΙΚΩμDTOPΙΚΩΝ EPΕ!ΝοN
(ΣΤΑYPoΣ ΚΑΔΛΕPΓHΣμ

Αρκαδioυκαι Mελιδοιη 1' Ρdθυμνo. Τn\. 51347

Σφαιταnnγου 5. Αθrivα' Tnλ. 36439] 6

Πnβ: Λυκο6ργog ΚαΜ6ρμq' F{θoπoι6E.

ltt'."*



tEN l KA APχEIA ΤΟγ KPATOYΣ

APχEIA N0M0γ PEΘγMNHΣ
α Γ.Α.K. _ Αρxεiα N. Pεθfμmg ιδρr3Θn-

Kαv τo Σεπτ6μ8ριo τoυ 1992, ουμφωvα
l μ. τo dρθρο 19 τoυ N. 194611991 με τo

οπoio πρoBλ6πεται n iδρυon v6ωv αργεiωv
οτιg 6δρεg τωv voμιbv 6πoυ δεv λειτoυργotiv
ιiδn Iοτoρικd ir Toπικd Αργεiα,

LI επιοnμαvοn, διdoωon' ουγκ6vτρωοn,
oυrτfρnon, καταγραφli, ταξιv6μnon και ευ-

ρετnρiαοn τωv αρyεiωv τωv Δnμοοiωv Υπn-

ρεοιιi;v και γεvικd τoυ ευρtτερoυ Δnμ6οιoυ
Τoμ6α, αλλd και τωv ιδιωτικωv αρyεiωv' και
n Πρoετoιμαοiα για τn διdΘεοn τoυs στoυs με-
λετnτ6g ουvιοτofv τoυE Bαοικoυg οκoπoυg
τωv Γειικωv Αρyεiωv τoυ Kρατoυg.

Τo εvδιαφ6ρov τnζ αρyειακng υΠnρεσιαS
oτρdφnκε αργικd oτnv επιοnμαvσn Kαι συ-

γκ6vτρωοn τωv αρyεtωv τωv δικαοτικωv
υrιnρεοιcbv τoυ vομof , λ6γω τng φ6λαξlig
τoυs σε ακατdλλnλουg ουvfθωg yrbρoυg,

oπ6τε n μεταφoρd τoυg tiταv επεiγουοα, αλλd
Kαι τnS οπουδαι6τnταg τωv εψρdφωv. Σnμα-

vτικ6 μ6ρo9 τoυ αρΧειαKoι] αυτοrj υλικori

γρovoλoγεiται απ6 τnv επoγn τns τoυρκοKρα-
τiαg (ξεκιvd απ6 τo 1sB0), ει,ιb Bρ6θnκαv και
72 πρωτ6κολλα γραμμfvα σΙnv nαλαιοroυρ-
κικιi γ.\ωοοα. M6γρι οnμερα 6yoυv nαραλn-

ψθεi και 6yουv ταξιvoμnΘεi τα αρyεiα τωv Εt-

ρnvοδικεiωv Aμαρiου' Mυλoπoτιiμου. Σnnλi-
oυ και PεΘl3μvoυ, τo αργεio τng Eιοαγγελiαg
και τoυ Πρωτοδικεioυ PεΘ6μvoυ, καΘωg εnt-

σns και τo αρyεio τoυ Yπoθnκoφυλακεiου Ρε-

θtiμvου και Αμαρiου.
Παρdλλnλα, n υπnρεοiα αογολfθnκε με

τοv ε\.toΠισμ6 και τnv παραλαBf ουμBολαιo-

γραφικcbv αρyεiωv, κατd κr3ριo λ6γο τωv ουμ-

Bολαιoγρdφωv τnζ τoυρκoκρατiαg (απ6 τo
1879 κι εξrig), διεvεργωr,ταg ουγγροvωg και
τιg τρ€γoυοεg εκκαΘαρiοειζ τωv αργεiωv τωv

διαφ6ρωv υπnρεοιωv τoυ vομοf.
H αξiα τoυ συYκεvτρωθ6ιτog αρyειακoil

υλικοri εivαι προψαvrig και fiδn 6γει εκδnλω-
Θεi εvδιαφ6ρov απ6 ΠαvεΠιστnμιακofg φοι-
τnτ6g, μεταΠτυxιαKοfg φoιτnτ6g και dλλoυg

ερευvnτ6g, Ιδιαiτερα με τn θεομoθ6τnοn τoυ

μαΘfiματog τng τοπικng ιοτoρiαg n oυμBoλfl
τωv Αρyεiωv N. Pεθfμvng θα εivαι πoλr1 οn-

μαντtκn.
Τα Γ.Α.K.-Αργεiα N. PεΘfμιτtg ουμμετ€γουv

οτnv διοργdvωοn εκΘ6oεωv, διαλ6ξεωv, nμε.

ρiδωv και εoρταστικιilv εκδnλωοεωv, 6πωg
oτnv'EκΘεon Αργειακοri και'Εvrυπoυ Υλικου
τng Mεγdλng Kρnτικrig Eπαvdοταοns 0 -Ιz
NoεμBρioυ 1995), οτn διdλεξn του αργαιoλ6-

γoυ Luis Godart (6'2.ι996), με θ6μα <oι Mι-
vωικ6g Yραφ6s και n Ιoτoρiα τng Kρirτng>,
οτnv nμερiδα μα τα δ6κα yρ6r,ια απ6 το θdvα-

τo τoυ Παlτελn ΠρεBελdκn (Ζ2.3.Ι996),
στιs εoρταστικ6g εκδnλωοειg για τnv 130

επ6τειo τng oλoκαιiτcDσns τng Ιερdg Movng
Αρκαδioυ (7. 1. 1996) κ.λπ.

Στα dμεοα ογ6δια τng Υπnρεοiαg εivαι n πα-

ρουοiαon οε αυτοτιλ6g τει1γοg μιαg κεφαλαι-
ωδoυg καταγραφrig τoυ αρxειακot υλικot πoυ
6γει ουγκειτρωΘεi ωg τιbρα και κυρiωg τωv
δικαοτικιbv και ουμBoλαιoγραφικωv αργεiωv.

Τα Γ,Α.K.-Αρyεiα N. PεΘfμvng ωs ΠεριΨε-

ρειακn υπnρεοiα τωv Γεvικωv Aρxεiωv τoυ
KρdτoυE υπdγοr'ται κατευΘεiαv στnv κε\.tρι-
κn υπnρεοiα τoυ Yπoυργεioυ EΘvικfig Παι-
δεiαg και Θρnoκευμdτωv, απ, 6πoυ και γρn-
ματοδοτofvται. Τα οnμαvτικ6τερα Πρo-
Bλfματα του Αρxεioυ PεΘ6μvου εtvαι n
εξε6ρεοn μ6vιμng oτ6γng και n οτελ6μo-
οri του με το κατdλλnλo επιcτnμovικ6
προοιoπικ6.

ΓEΝlκΑ APΧEΙA To{ ΚPATOYΣ
-APΧEιAN. PEΘYMΝttΣ

Kωv/voυ Σdθα Ι8
(Πiοω αn6 το Πoλυκλαδrκ6 Λl3κειο),

Τnλ. 5Ο796, Fax50796

Πnβ: Αοπαοiα Παπαδdκn, Φιλoλoγog,
nρoΙοταμ6ιτr Aρμtωv Pεθf μvng.
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ΠερldΧεl πoλλ6 λrπαριi καr πρdπεt γα καταvαλc6-

vεταr απιivrα { καθιiλoυ. Γrα παριiδεtγμα:
Kριixερg

(μdγεθoqμερiδαg = 4 κριiκερq)
Θερμiδεg
πρωτεivεg
Yδατιivθρακεg
Λiπoq

152lμερfδα
4gr

16μ
8gτ.x9=72θερμiδεq

.Ετoτ 
7 21 1'52 θερμiδεq (πeρfπoυ 50Ψa) πρo6'ργo.

γταr απιi το λfπoq γt, αυτ6 τα κριiκερq αυτιi εfvαt
6vα πριiγεlρo φαγητι1με πoλλιi λrπαριi.

Χρηorμπorεfατe τη λfoτα με τα oυoτατrκd
oτrq ετlκdτεg τωv τροφfμωv, Ytα γα αvα1νωρfζε-
τε τα πρoΙιivτα ποu περtdγoυv κορεαμdvα λfπη.

Tα αuoτατtκιi με μεγιiλη περleκτrκdτητα oε

λfπog εfvαr πoλλιi. Mερlκιi πoυ πρdπεt γα αΠο-

φιiγετε εfvαr:

φorvrκελαro, καρuδflαro, λαρδi λiπog βo.
δrvoιi, υδρoγovωβvα { μερlκι69 uδρoγοvω.
μdvα φυτrκιi παριiγωγα, βofτuρo, κρdμα,

βofτuρo καxιio.
Mερrκdq ετtκdτεq δε δrευκρrvfζουv τo εfδοg

τoυ λfπoυg rΙoυ xρησΙμoποlεfταr. Mπoρεf vα
γριiφουv oπερldxεταl φυτtκιi λfπο, 1ωρfq vα

γριiφoυv τo εiδoq τoυ λfπουg li μπoρεf vα γpιi-
φouv (ΙIερldxovταt dγα { περroα6τερα απ<i τ'
ακιiλoυθα dλαrα: αραβoolτdλαlo, βαμβακdλαlo,
φorvrκdλαrο, καρυδdλαto". Πρdπεr vα γvωρfζετε
ιiτr το πρoΙιiv εfγα πtθαγ6γ vα περld1qεt τ6oο κo-

ρεαμdvο λfπoq ιioo τo ακdρεoτο 6πωq ooγrdλαro.

Eξετιioτε κιiθε πρoi6v με πpooo1d, Mερrκιi
πρoΙιivτα δεv dγoυv xοληoτερfvη, αλλιi oι ετrκd-

τεg τoυq δεfγvoιΙv πωζ ΙΙερrdxοιrv κoρεoμdvα φυ-
τrκιi λfπη. Διαβιiατε με πpooο1{ τη λfoτα τωv
αuoτατrκriγ.

ΣYN|ΣτΩME}|H Δ|A|TA
rlA τH ME!ΩΣl{ τ!{Ξ xoΛHΣτEPoΛl{Ξ

Στo AIMA
/ Ψιiρrα-Kρdατα
/ Γιiλα καr Γαλακτοκoμrκιi προiιivτα
/ Αυγιi
/ Φρotτακαl λαγαvικιi
/ Ψωμrιi καl Σrτry:ιi
/ ,oαπρrα Δημητρrακιi
/ Poφ{ματα
/ /ιiπηκαt,Eλαlα
/ Ξrylof Kαρπof
/ Δtιiφoρα
Δlαλiξτε:
/ Ψ6ρια, πουλερlκιi xωρfg το δdρμα τoυg,

ιiπαxα μdρη βoδrvoιi, αρvfotoυ γorρrvοιi li μo-
αxαρfoloυ κρdατοq

/ Aποβoυτυρωμdvo γιiλα (υγp<5 oκιivη { εβα-

πoρd) Hμrαποβoυτυρωμdvo γιiλα.
/ .Aτιαγo 

0Ψa Ι''τπαρ6 { xαμηλdc περrεκτlκιiτη-
ταg oε λπαριi γrαoripτr. Xαμηλdq περteκτκ6τη.
ταg oε λπαριi τνρι6'(2Ψo λπαριi) Αvθιiτυρo.

/ Γραvfτα
/ To αoπpιiδr τoυ αυγoιi (2 αoπριiδrα εfvαr

roοδιivαμα με 1 oλι5κλrylo αuγιi), υπoκατιioτατo
αuγoιi,

/ Φρ{'oκα { κατεψuγμdvα, κovodρβεq { hρα-
μdvα, φροιiτα καt λα1αvtκιi, βραoτdq πατιiτεg,.

/ Σπrτκ<i ψωμf ψημdvo με ακ6ρεoτα 6λαrα,
κdtκg, κρ6κερqμε1αμηλ{ περlεκτκ6τητα oε λl-
παριi.

/ Mη απoφλotωμdvα δημητρrακιi, μη απo-

φλorωμdvo ρriζr, ζυμαρrκιi, φαoιiλlα, ρεβιiθrα,
φαKli.

/ Τo6ι, καφdq, γυμof φροιiτωv Ψημdvo κα-
κιiο. Mπfρα με xαμηλ{.

/ Aκ<iρεoτα φυτlκιi dλαlα, ελαtιiλαδo, ηλrd-
λαtο, καλαμπoκdλαro, oηoαμ6λαto, λιiδr oιiγrα.

/ Περrεκτrκ6τητα σε otvιirrvευμα
/ Στι6ρoι, κιioταγα.
Eλαττι6orε:
/ Πα1elιi μdρη βoδlvoli, αρvfotoυ, xotρrvori

κρdατ og, εvτ 6οθrα, κovοdρβεg κρσατo g, λουκιivl.
κα, odvτουiτg με λoυκιivlKα Kαl ζαμπιiv, μπdι
κov, τυρ16' Πdπrα, ψιiρrα τηγαvroμdvα, oαρδdλ-

λεq,, αυγoτιiραxο. ooτρακoεrδri, γαρfδεq αστα-
κοfq, καβofρια.

/ Φυorκιi πλ{ρεg γιiλα, καvovlκιi εβαπoρd,
αuμπυκι,ωμdvο, κρdμα γdλακτoq, oαvτlμi, απo-

μlμrfoεrg γαλακτοκoμrκcδv πρoΙιivτωv τ}q, Περ1σ-

οιiτερεq κρfμεq που δεγ πρodρxovταl απιi γιiλα.
Bοf τuρo γιiλακτog, πλriρεg λrπαρcδv γtαotiρτt.,oλα 

τα λrπαριi τυρrιi (40Ψa Lfπoc') oε μoρφli κρd-

μαg. 
.oλα τα φυorκιi τυρlιi π.γ. φdτα, μαvofρr,

καodρt, δrιiφoρα εfδη γραβrdραq, παρμεζιivα,

γκolivτα, bΙue.cheese, rοkfοrt, membert,
cheddar, dvταμ, παγωγιi,

/ Kριiκοq αuγoli
/ Λαxαvrκd ΙΙαρασKεUασμdvα οε βoιiτυpo,

φρoliτα με κρdμα oαvτlγζ κoμπιioτεg φροιiτωv,
αβoκιivτο.

/ Ψωμf του εμπoρfoυ, πfτεg, κdrκ, κoυλουριi-
Krα με ξηροιic καρπoιiq, μπtακιiτα υψηλ{g πε-

ρrεκτrκdτηταg oε λπαριi, κριiκερq υψηλ{q πε-

ρtεκτtκιiτηταg oε λrπαριi.
/ Ψωμιi πoυ τα αιrγιi εfvαr το κtiρto σι,στατ1-

κιi τουg. Kρoυαoιiv, μπατιiv oαλd, μπρrιiq.
/ Σoκoλιiτα, Ιρλαvδκιig καφdq.

/ Bοιiτυρo, καρυδdλαrο, φotvtκdλαto, uδρογο-
vωμdvα λfπη καr dλαrα, 1otprvιi λfπog.

/ olvoπvευματcδδη, αερtoιiγα πoτιi,
/ Ιvδrκ{ καριiδα..oλοt ot ξrylof καρπof.
/ Σιiλτoεq, κρdμεg li oιiλτεg τυρrc6v, Mαγrovd-

ζεc'
Mε τηv ευγεvrκd φρovτiδα τηg Bristοl - Myers

Squibb

BAΣ!κEΣ πHrΞΣ
Δ. Γ' Kαριiλη, ..Πo1α xoληoτερfvη", To Βιi-

μα,L9,Ll.95
Γ. Koυμπιiκηg, εγκυκλoπαfδεtα Yδρ{α, "γoλη.

oτεριiλη"'
Ιατρικι{ Επικαιρ6ητα, Δεκ. 1997

BΙANEΞ. A,E. (MERC. - S}ΙARP DoHNE)
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Καθε πρωi μicελ.yε o i7,1,οi καΙημερα

μ' wα πλατυ yαμ6yεLo ωα yεiλητoυ απλωμ{νo

κι 6Ιη η yη yαιρ6τανε μαζi του π{ρα ωc, π{ρα

κι η θdλαoοα λαμπιjριζε yαροiμενη κι αυτιf

oτ' 6μoρφo τo Nηo[!

Ιν[α wα πρω[ τoυ Ιoιiλη, μια μ{ρα φθoνερli

ξiπνηoε o δρ(ικog, τo θερι6, διψeΔι'ταg yια αiμα π6\ι
και μ' {να oφυρoκ6πημα μαg πψε τη Zωlf

ιtαι μετ0 μLσlφEyαρo τoν ηλιο μαc, oκεπd'ζει,

Φωτιd {oπειρε παwoιj κι εμfμοloε o τ6πo9,

τα oπiτια ορφαν{ψανε κι οι yειτoνι{g αδειdoαy,

{'oβηoετo yαμ6yελo oτη οκΙαβωμ{νη Γη'
0ι μdνεg μαυροττι1θηκαν ltαι κλαiyε τα παιδτ'd τουζ

'κεiι,α που θα 'θαβαν αtη yη κι αυτd που αyνοoτiνται

κι 6oα εξοριoτιfκανε μακριd απ, την αyκωLιdτoυc''

Mαg πliρε την Πατρiδα μαq' μαc, {κλεψε τη Γη
Εiκooι π{ντε yρ6νια oκΙαβιd και oκοτωμοi!

T' 6νειρo κι η eLπiδα 6μω9 ζο{νε ατην καρδιd'

Γι' αυτ6, τoν 6ρκo αg δcΔooυμε: Λευτεριd, Λευτεριd!

Mαρtα A. Tζιρiτα

*
ι ι 

b.νδ,ι^,,,"o.^*,/(i,,.ροs - 5
Δc6 l εκ α αοτ {,ρ1,α τ' oυ ρ αν οι1

οτο Aιyαio oκoρπιoμ{να
ομiyoυνε τη Ιαμπρd'δα τoυg

μ, {να μεyd'Ιo αoτ{ρι

που 'ναι μεσ' τη Mεo6yειo ατc6νεg φωτεtν6,

Πdιlω απ'τo κιΙμα 6πoιo9 πετd

rcατ yαμηΙδoει τη ματιd τoυ

θα lει την Καλιπdτειρα

μετη θεiα Aφρo6iτη

να oτεφανc1νoυν την Κυρ6, πoυ ιiταν απ'τη Pω'

Xρc5μα ylυo6 μ{oα οτo yωλ"d'ζιo

Φωq αν{oπερο μ6oα oτηνυγττd'

Ayy {Lων μειδτd'ματα' δdκρυα τ oυ XριoτoιJ
, oΙα κoμμdτια τ' oυρανoιj
ΕLLηνιομ6 yεμdτα!

Mαρiα A. Tζιρiτα

* Bραβεfτηκε με dπαrνo πρ6περot oτov παvελλrivro ΙΙolητi-

κιi δlαγωvrαμιi τωv Δωδεκαvηοfωv φfλωv τηg Kιiπρoυ, με

Θξια: "Κιiπρog - Δωδεκd'νηoα"

*
((t .\ ,,( ι.cρ Ν6 μι, p,r

, ,ι .ι ,l
Llρoχωραμt με τα ματια oεμενα

ματτλια μαι1ρα y6ρω αro κεφdλτ μαζ
Ι{L αζ μηy τo καταλαβαiνoυμε.
Δρ6μoc, μπρooτd rcαι προyωρdμε
π αiζoττ αg "τυ φλ6μυy α 

" 
!

Κανεiq δεν μπoρεi να βoηθfoει rcαy{yα,

Πoτ{' κανεfq δει' εilε τo δρ6μo πoυ απΙ6yεταL

μπρooτιiτoυ'
M6ιlo τo"ι φαντdζεται' και πρoyωρd'ει
π αiζo"ιτ αg .τυ φΙ6 μυy α' !
Tη μια μiρα πρoyωρdc' ευθεiα, 6λo toια'

Tην επ6μενη αε ψ6'1νoυνε'
,Επεoεg 

ιττην τριjπα πoυ πoτ{ δεν ε[δεq.

Δεν θα μπoρodοεg d.aωαrε
ιiταν δεμ{να τα μdτια οoυ, θυμιioατ;
,Επαtζεq 

"τυφΙ6μυyα'rcι {yαoεg (κt εoυ)!

Φυoτκ6, αφod αντiπω)"οg ιfταν o θd'νατoq
_ 

η μoiρα.
Σμαρo6λα Στρατιi

sξ

f,,no'o
Aκαταοταοiα παwoιj:
oτo δωμιiτιo, oτo μυαλ6
cτrην ψυyιf και την καρδτd'.
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απ6 61)α α6ρατo ρoΙ6ι, δαιμoνιoμ{νo,

πoυ 6λo εyαwfoι, οoυ νoμiζειq ετερyεi.
Ψd4νειc,.

Ψd'1νετc,τα πρdyματd' σoυ' τLζ oκ{ψειq ooυ

τα oυναιoθιfματd' ooυ,

Γaλ'd,q.

πciq yiνεται, αναρωττ{'oατ' να oυμβαiνoυν 6Ια
τα rioyημα μα(['

rcαι 6Ια oε μ{να.
Δεν βρioκειqτiπoτα,

ΣμαρodλαΣτρατιi

*
,ι -1

, |Δ γl.ι με p.r r).r

Λoyια μεydλα _τoυ hερα_'ιo!υΡ{ζοwαι πωc λεμε

tdαι πωq θα 'ρθει μτα μ{ρα πoυ θα θυμ6μαcrτε

rcΙαiyoνταg,
'Επαθαν, Μει, τo iδιo rcι αυτot.
,oνταc, 

ν{oι, τραyo6δηααν, φcδναξαν πιλεψαν yια
τo 6νειρo,..

k {πεττα flρθε καιρ69 που oο5παoαγ κτ {κλαψαν
yια 6λα 6οα {rcαyαy.,o1ι yιατi τα θεcδρηoαν oωoτ6

f Ιανθαoμ{να, αλλιi εττειδι[ ανι[καν oτα γριiνια
που π{ραoαν καL τoυq πρooπ{pαoαν. Δ6yια μεyιi-
.\ο -τoυ αερα_ αφιfoτε μαc, ελfιjθερoυg να Ι{με, να

φωνdζoυμε ιdαL να τραyoυδdμε. Mα και yια τo

6νειρ6 μαq'
Πoι6c ξ6ρει; 

.Ιoω 
'c o yl6νoq οταθεi )"ιy6τερo αυ-

ατηρ6q απιfoαντ{ μαc,,
Tt yεJ"dτε; Κι εoεigτo iδιo δειl πιατειjατε;

Σμαρodλα Στρατιi

*
Ω\Ρ'', λντε2i

Ξ αν d' απoyoητευ βνoc,, α:νν εφιαoμiν og,

απa|πιoμ6νοg.
Jει dττεξε, {βαλ'ε τα lλd'ματα'
Δuο Ιτyμniτου ξ{φυyαν' δυo κεραυνot {πεσαx'/ σTηyη.

Δεν dττεyε,

Πcδg εi^'lαι δυγατ6γ yα εiyαι {τoι c κ6oμoc,;

Π6oo μ6νoqγιc6θετ'..
Και τo βoυν6, λiyo πιo yαμηλd',
.,"': 

μ ν 6 ανυπ ερdο πιoτ o,

εp]ιαLo των αν{μων, ακρτβcδc, σαy τηy ψυy{τoυ.
Γυμντ[ απ6 αyiiπη, ανυπαρdσπιστη,

lOμαιo οτα 16ριατων dλλωy
ιοι' -αλtμονo_ υniρξαν η ζωf τoυ.)

Δεν dντεξε.Λιiyιoε!
.\κoι5οτηκε βρoττι[' λiyo πιo ψηλd, ατo βoυνii.
o.\'oι κλεiyoυν τιg π6ρτεqτoυq,

-. αυτιd κατ τα μdττα τoυg.

Δεν θ' αντ{ξει.

Κ\α{ει, και βρ{'1ει, Ιυyiζει και βρoντd.
\.α μπoρo6oε μ6νo ν' ωadξεττoν κ6oμo,
','α τoy κdνει απλrbq ανθρciπινo'

Σμαρoιiλα Στρατιi

ι, η
ιt ε r).δο',6ι1,.rρo

Επιταyiνειc oτo νερo με πρoωθfiτιlιi κ[νηoη

λlΙε διπλωμ{νη τη φτερoιiyα επιyειρε[g απoθαλdοoωoη

k αφοd επιτυycδc, oλοlaLψciaειgτην oλiοθηη
Διαπιoτriιειg πωc,τα παc, κωLd oτην εαυτ6 - διd'oωοη'

Ιν[{οα oτη θdλαooα ο θψευτric, νιrcd' το θfiραμα

Και o μικρ69τoυ μεyd"λ'oυ yορτα['νει την πε[να

Mα ου yu\ιδoν6ψαρo εiο' η εξα{ρεoη oτo πε{ραμα

Aν και μικρ6, κρατdc, μακρd τηs ζωic ooυ τo νιiμα.

0 ανcδτεροg αττiπαλ'oc, θα oε αναyκdoει να πετdξειc,

Ση μοtρα να υποταyθεic, δεν πρ6κειται αφoιj ξ{ρειg πωg

μπορεic'
Και ioτερα η θcλαoοα εo{να θα επιτdξει

Αφοιj εiοαι το μ6νo πoυ αν αντ{ξειc, θα oωθεig'

Και αι καμτd φoρd παραδοθε[c, oτoυ αδiνατoυ η μοiρα
Και δεν τρ{'ξειc,, δεν πετdξειg rcαι δεν αyωτιoθεfg

Tο {μαθεc,καλ'd'κι απ'των xαμ{νωντην πεtρα

μd'ιδoνoψαρo
Αν δεν αττιδρdοειc, θα yαθε[g'

Γι' αυτ6 Ιoιπoy αν δεν θεg να yiιειg τρoφι{ οε κdποιo ψd-

ρL
'H oτο ενυδρεto κdποιoυ ανθρciπoυ να φυλακπθεfg
Xρηoιμοποιι[oε αυτιiτη θεiκι{ πoυ {yειc, ydρη

Βyεc, απ' τη θα)ιιooα, και αwιoτdooυ' yα oωθεi'ζ!

Γιιilρyoq Καλλ{ρyηq

*
ιι l 1

,l| λilε lι.^ dolι,.(P.
Tο πΙoto oε μiα yαραyμ6νη πι'α πbρεiα
πoυ απ6 γ16νια, απ6 μεydλ"ουg, {'yει yραφτεi

ταξiδι θα αργioει μ' απoρiα
π&λ'ι τo tδιo {ρyo θα παιγτεi;

Κdπoιog απ' {ξω απ' τo πΙοio τo θαυμdζει
εiναι μικρ6 με μiα y6ρη θεi'rcιf

και κdπoιog βλ{πει τo σΙdαρi τoυ lcαι τρoμιiζει

η oμoρ φτd' τoυ μoν αδικιi μαy ευτικι[.

Και loκτμα(ει μ{aα να μnει νατα€ιδ!ψει
την oμoρφιd'τoυ καραβιo6 να δoκιμdοεt
απ6 τoν yρ6νo τoυ λiyα Ιεmd να τα ξεκΙ{ψει
απ' τη oκΙηριi ζωιf ψα λiyo πια να ξαπooτιiοει.

Mπαiνoνταc, μ{'oα, ρωτd {να ναιiτη πcbc, τα περνdει

και rcεfνog Ι{ετ {να παρdπoνo τoγ d'yχεL*

oε Ιiyo πdλι θα αργtοει να δτψdει

κτ η ακη6εiατων μεydλων πωζτoν d'1θει*.

To πΙοio αρxfζει oτην πoρεiατoυ να πηyαiνει
ιιτ o επιoκ{πτηq στηy καμπfνατoυ oαy πd'ει

ανοiyει τη βριioη και τη βρ[οκετ ατερεμ{νη

και lιαπιυτcδyει πωc, αρyiζει να διψιiει.

Toν καπετdyιo βρioκει αμ{oωq rcατ ρωτdετ*

!,
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Kι α'υτ6ζ Πoυ τo"|j νoμtQι αφε}'ιi

δικdτoυ Ιdθη απακριimoνταg απαντdει Πρoτod διαλiooυμε.

"φταiει o Θε6q πoυ δεν μαg {oτελε βρoγιi". Πρoτod καταoτρ6ψoυμε.

Πdνω oτη θdλαooα γα εdoαι rcαι τι ειρωνεdα

νερ6 να μην {yειg λiyo να πιειq
yιατi oτo oυμφ6ρoν, ω! τιτυραννiα
πρ{πει ιcαL συ yα υπoταyθεiq.

Στo πΙoio αυτ6 πoυ 6λoι διψd'νε

τo πΙιiρωμα, oι ναιjτεq rcι oι λαθρεπιβdτεq

υπdρyoυνε rcd'πoιoι πoυ rcαλoπερνd,νε

μετo dλyoq* των dλλωy yiνoνται αριoτoκρd'τεq!

d'yγει: ττνiyετ.

dyθει (dyθoμαι ) : oρyiζeι' δυoαpeoτef.

dλyoq: π6νo9'

Πρoτod oκoτc6ooυμε.

Δεν διαφ{ρoυμε εμεiq μεταξd μαq.,oΙoι 
θα oκoτο6ooυμε κιiτι ιερ6.

Καταλιiyει ο' 6λεq τιc, ψυy{q.
Γιατi τηq yιν6μαoτε εμπ6διo.

Χριioτoq' Σαrc ε1Lλαρdδηq

*
ω1/' fi - ,'
Ρ""|: ιιaτaι1ι|διo,

.Ερyεται 
απd μακβιιi.

Εiναι βoυβιi, ματην ακo6ω
ΓιtΙlρyog Καλ'λ{ρyηq Εμφανiζεται μπρooτd'μαq'

*tιr

.( σΓ ιl ''I ll ρo5τt^ι|o|,|4t':ι
ΠρooπαθoιJμε ' ι

Πηydζει απ' τη y{ννηoη τoυ yp6νoυ.

Πηydζετ απ'τα oλoπρd'oινα ldoη.

P{ετ απρ6oμεyα' σαν τη ζωi'
P{'ει απ6ην πρcδημερα.

TυφLων6μαoτε.

, 
a μωq τα rcαιν odρια γl ciματιi τηg

κd,yoυν παρd'ξενoq να φαtνεται o yloνoq'

*

60ιlυ ι,||'οτrw P6
Ξανd νυyτωνεινωρ{g ι

o ι ελπiδ ε c, κ o ιμιiθ ηκ αν
o λιiθαρyoq 6μι αργioει να rcαταβdλ'λει τα πdwα'

ΦxiΦιs να π{φτετq (ψυyoΙoyικd)'

' oαy {ναμαραμiνo φιfiλo,

Kι αq εiναι η ζωι[ μαρτυριo' Δεν την ακoιiω, ματη βΜπω'
Tη βΙ{πω oτην ψυyιf 6λωγ μα'ζ'

Εtμαoτε απ6 τη φιjoη μαg δελoi rcι εyωιoτ{g

Ξ{ρουμq αλλd oιjτε θfl.oυμε, o6τε μπoρoιjμε. Mαg περιβιiλλει, τηηv χρησιμoτtoιo6με.
Ayν oια' ξεπεoμ6q, yαν 6μαoτ ε επειδιi τo θθ'oυμε.

Tα κiτpινα φdLLα εν6 παρd'ξενoυ φθινoπcδρoυ
π€φτoυνθαμπd'απ6τoφυλλoβ6Ιοd'oμα' Κι{τoιπoυαoτρd'φτεικατβρoντd

περιμ{τ'oυμε να Ιdμψoυμε στo φωq τηg'

oι πνo{gτων νεκρc6ν ακoλoυθοιj"v.

Πνo{.q ξqαoμ{νεq 6i1ωq μoρφιi και ιi1o, Βoυβιi καταιyiδα, μλα μαg, y{)ια μαg,
6πωq τoν {ρωτα, ελα απρ6oμενα.

Και μετd oι μιΙι{qτων ζωντανcδν,
πoυ μ6νo ζωντανoi δεν εiναι. Aλ}"d μηyiνειq 6ρωτα9,

θα ydoειgτα φτερd' ooυ.

Στo αιcδνιo, ατ{ρμoνo αντio' XρioτosΣακλ\αρtδηq
πoυ η1gεi παττoιi εκτ6c, απ' τιq rcαρlι{c, μαg
Aφιφωμaεrcεi, οτoν ιiμιοyιαζωιi, ατην κατdραμn'q. *

AεI o dνθρωπog o μεyαq αμαρτd'νει cfr oo. oλ γιo
αε[ ηΦιΙoιg ωρατoτιiτη oυyyωρεt''' Χαμενoι κτ oι δυo l

Ωq π6τε; μα μοιd'ζει με ψ{μα
Xρioτos Σαrcελλαρiδηq η αydπη αλιiθεια

yLνεται αLμ,α

* πoυ oτdζει,πoυ oβιfνει

(.τ n 'ι . '' 
yυoιi μoυ rcαρδιd',

--.f o'"s ,!,ibc'.tatιs.. εlcil εμεfqπoνd'με
Γεννιfθηκε yια να λυτicδoει τoυc, ανθρcδπoυq. κανεig lε yλd.
Γεννιfθηrcε yLα "|α Ι{(Ιταστραφεi το ιερ6. Χρioτos Σακελλαρdδηq



γωρtq να yνωρiQιq π6τε θα πρooyειωθεig!! !
.Aραyε βylι να π{'oειq θα 6ρθει η dνoιξη;
,Εyειqην 

κρυφι[ ελπ{δα πoυ σoυ {μεινε.
Λεq να κoιμηθεd και αυτt[;

AντcilνηqΧαLrcιαδ6κηq

*

ι/ il
v/\ Δ^.,Γ,rrhs

H ψυyιfκαθρεmtζεται otην d.βυooo

παtρνoνταq μoρφtiτ{pατo7 πoυ μπoρεd να dλdξει'
Δεξε ατoυc, dλλoυg αυτιiτη μορφιi
και μπoρεi τ6τε να ιlε oεβααroιjν και αυτo[.

Aντ rΛνηg Χαλι{ια.δ6''rηξ

*
α,1o- ι)br.λ

Στην rcφδια μoυ {yω ξνατt6θo
ττoυ μ2 κυνηyd' rcαι δεν με αφιiνει'
Σαν @'6yα doβεoττ1μ{oα oτο μυαλ6
τριyυρνd rcαι lε με αφliνετ lioυyo

μ{yρι ν α τ oy πρ αyματ oπιoιfο ω'
Tυyαiνει 6μω9 να εiναι ανεκπΙιiρωτog,
yι' αυτ6 πdντα θα με κυνηyoιiν
oι ερινιiεqτoυ π6θoυ. 

AντcilνηqXαλιeια,διfi'κηg

*
.[' a ,aΞ.δ,^ τον ,aνiγον

Mακdρι να ooυ {μoιαζε, '
d'ν εμε πoΙυτ αξιδ εμ{ν ε,

πoυ τiποτα δε oε δ{'ι'ει πoυθεyd
και κανε[g δεν μπoρεi να oε rcdι'ει να oταθεfq

οε {να μiρog, αφοi oυν6yεια ξεφειiyειg.,,
[Ιατρ[δα δεν {yει9 o6τε φλoυg.
Γυρiζοwαq απ6 μ{ρoq oε μ{ρog
β)'6πειq την κατdνrτα τoυ κ6oμoυ.

Eioαι ελε6θερoq απ6 πρ6τυπα ΙtαL οτερε6τυπα,

Εdyoμαι oτην επ6μενηζωf μoυ
να yiνω ιiνεμog.

Aντ r1 ν ηq Xαλrc ιαδ ιfi'κ ηq

'oΤo Σ'3νoΠo,'
ΦcοτoTUTΓε Γο . Xαρτoτrωλε Γo

.fuu" 
Θ

T
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O μovαx1K6q ταξrδrιiτnq

Η

I

Koινιογιxd διηγημα

ΙΙTAN ΣxEΔoΝ MEΣANYXTA κr εκεfvog εf1ε

μ6λ19 φτrioεr oτηv π6λη. Στηv π6λη πoυ εfxε αφ{-

σε1 ΙΙρ1γ κdμποoα 1p6vΙα, Ylα γα βρεl dvα καλfτφo

μειlo,. Ωoτ6oo κt εκεf πoυ πliγε riταv τα iδtα

καr 1εrριiτερα, Ξαvαγιiρtoε, λotπιiv, γtα vα δεt

τηv π6λη πoυ τιjoo αγαποlioε, με μιivη απο-

oκευli μtα κrθιiρα κρεμαφdvη oτov ιδμo.

Ι& ιiμωq η πdfu dδεr1vε τι5οο ξdvη, καθcδg εixε

αλλιiξεr αρκετιi απ, τηv τελευταfα φoριi πoυ

τηv εfxε δεr. Tηv κοfταξε oτα μιiτtα. τov κofταξε

κι αυτti σαγ γα τογ καλωοι5ρrζε καl γα τou ,λε-

γε: .Kαλr6g {ρθεg πιiλr ατα παλtd ooυ λημdρtα,.

Π{ρε τoυq δρι5μoυg ψιi1,vovταg vα βρεr κιiτr

ψι6ρtμo, κιiτt που γα τou θυμfζεr τα παλιιi.

Περπιiτηoε, περπιiτηoε, ιδαπoυ dφτααε ατo fuμdvt'

Tc6ρα ιiρ1roε vα θυμιiταr περιοαιiτeρα, Χrλrιiδεg αvα-

μvlioειq περvoιioαv απ, τo μυαλιi τoυ σαγ ταtγfα..,
,lΙταv 

η iδrα πιi\ ποu μeγιiλωoε, πoυ πliγε αxολεfo,

πoυ dκαγε φfλoυg, ποu ερωτειiτηΚ8. ΙΙου γvι6ρloε

αμdτρητεg 11αρdg κα λιiπεg και πou εγκατdλεΙΨs γtα

dvα καλriτερο αιiρro.

Π{γε κr dκατoε oτo φιiρo. τov πtiραv τα &iκρυα

Θυμrjθηκε πωq dταv π{γαrvε o1oλεfo, dκαγε κoπιi.

γεζ Kαι πliγαrvε eκεf καt καθ6ταγ με τrg c6ρεg.

Eκεf εf1ε γριiψεt τα πρι5τα τou πottiματα, tκεiεi-

11ε κιivεt τtg πρι6τε9 του ζωγραφrdg, εκεf καθιiταν

και oκεφτιiταv τt θα τoυ ξημερ16oεr η ζω{. Eixε κd-

γεr πoλλιi ιivεtρα o, εκεfγο το μσρog, μα δuοτuxιδg

καγdγα δev εf1ε βγεr αληθιvι5,

Ξεκρdμαoe τηv κrθ6ρα τoυ κl ιiρxtοε vα παfζεr

dvα τραγουδr πoυ εfxε μελoπor{οεr ο fδtog καt εf1ε

γριiψεr o Kι6oταg Bιiρvαληg.
,lΙταγ 

o αγαπημdvoq, τoυ πorητ{g ιiταv liταv dφη-

βoζ. .Xτεq καr αiμεpα fitα κt <iμotα, 1ρι5vtα μπρog,

xρι5vrα μετιi.'. }Ι riπαρξr! ooυ oε oκoτιiδια ιiλo πη-

μ6τερα βoυτιi, Tιi11α η θdληοri οου λfγη, τιixα ο

πιivog οoυ μεγιiλoq; Ax, που ,oαt vιdτη που ,δεt-

χγεζ, Πωζ θα γrvιiμow ιiλλοg, Aυτιi τα λιiγrα αvτt-

κατιiπτρrζαv ιiλη τη ζω{ τoυ, Tα 1ρι5vια πou εf1αv

περιiοεt τov dβρloκαv αwdxεtα 1εrριiτερo κt ιiλα τα

ιivεlρα πoυ dκαvε vdoq εi11αv πlα γκρεμtoτε(.
,EφυYε απ, τo λtμdvt καt αuvd1toε τηv περιπλιi-

vηo{ τou οτoυg δρ6μoυ9 τηq πιiληq. Tι6ρα πtα τo

καθετf του θuμζει και κιiτt..,

Πdραoε απ, το η1oλεfo καr θυμr{θηκε τα μαθη^τl-

κιi τou Χρoγ1α' τoug oυμμαθητdg τoυ' τoυq καθη-

γητdg πou τov εκvειiριζαγ Kαl τ0υζ καλriτερofq

τoυ φiλoυg.
,Eρrξε 

μrα ματrd oτo 1dρl τou. το δαxτυλiδr {ταv

εκεζ μα vα τoυ θuμfζει πωq κιiπoτε εi1iε μrα παρdα,

τηv καλfτεpη πoυ uπriρξε πoτd, κl 6μω9 κr αυτli

δrαλιiθηκε...
Kιiπoτε πfαιευε πωq ot φiλol τoυ tfταv ι5,τι καλf.

τερο εf1ε. μα σαγ τελεfωoε τo oxολεfο xιiθηκαv ol

δρ6μol τουq καl dτα xι6plοαv. o καθdvαg τριiβηξε το

δριiμo τoυ: ιiλλoq μπ{κε oε ηioλri κl dφηε μακρrιi,

λfγor μεfvαvε οε αυτ{ τηv π6λη που τoυg τρ6μαζε κt

εκεfvoq dφuγε γrα μrα καλriτερη τrffi. T6ρα πrα τo

riξερε πωg εfxε λιiθog. Δυοτuxι6g τα ωραfα nριiγματα

κρατdvε ελdxroτα.

Σιrvd1rοε oκuφτ6q τηv περiπλιivηαd τou.

}Ι κlθιipα oτov c6μo τoιτ βιiραrvε ιjλο και περιοoιi-

τερo. Πdραοε απ6 τα απfτtα κιlπotωv φiλωv τoυ, μα

ιiλα {ταv κλεloτιi καt δεγ υπriρxε φωζ. ΙΙ πι5λη ιiρ-

xlσε γα τoυ φαfvεταt πιiλr ξdvη, ι5πωq oτηv αρ1ili.
,ΙΙθελε vα φιiγεr... Aφof δεv εfxε και τfποτα πtα

Πoυ γα τοv κρατιiει oε αυτιj τηv πιiλη, αποφdotοε

vα ξαvαφliγεt.
Aυτri θα r!ταv η δεriτερη φoριi ποu dφεuγε, αλλιi

θα {ταv κα1 η ορtστΙKli. Θα ,παtρvε dvα εlotτtiρto

xωρfg επrοτρoφ{, με πρoοριψιi τo dμωατο, αφοri

δεv εfxε καt τfπoτα ψωοτιi τιδpα πtα, 
,}Ιταv 

απλcδq

dγαζ ξε.voq αvιiμεοα οε ξevoυg.

Kι ι5μωg κdτt τογ κρατοiiοε εκεf κoλλημdvo, vα

μηv μπορεfvα φιiγεr με τfποτα.

Or αvαμπ|ο,εrg αuvd1toαv vα περvoιiν απ, το μυα-

λιj.τoυ. Eκτ6q απ, τα δrκιi τoυ ιivεtρα, πoυ δεγ εκ.

πληρcδθηκαv, θυμr|θηκε και τα ιivεrρα τωv φiλωv
του. 

,Oλor 
εf1αv μεγιilα ιivεtρα τιiτε: ο dvαq {θελε

vα γfvεt γrατριig, o ιilοq μηxαvrκιig, o ιi.λλog δrκηγ6-

ρog, o ιiλλog φrλι5λογοg, o dλλog oτρατtωτtκdg κt

εκεfvog... τραγουδιoτ{g. μα πoτd δεv τo κατιiφερε.

Avαρωτ{θηκε τl vα,γtvαv ol φiλοt τoυ, αγ τα Kα.

τιiφεραv vα πραγματoποιιiοοw τα 6vειρd τoυg...

Eixε αρxiοer πlα vα xαριiζεr. Tα γριδματα τηζ αU-

μ{g φαrvιiταv υπσpοxα οτov oυραv6. 611r ιiμωg καi

YΙα τo μογαχtκιi ταξιδrιiτη. Mε τηv κtθιiρα οτov

6μo καt τo παλτιi κouμπωμdvo πrlpε τo δριiμo τηg

επlοτροφ{q. Γtα πoti, οιiτε ο iδloq δεv ,iξερε...

Aφηvε πiοω του dγα κομμιiτr απ, τη ζω{ τoυ, dvα

κoμμιiτr που fαωg {ταv ιi,τt καλfτερo εfxε Qloεr πo.

τd. Kι dμωg δεv μnορoriοε γα κdγεt αλλrι69. dπρεuε

vα φliγεt, αφoιi δεv υπr{ρxε τfποτα που'lα τoγ Kpα-

τιiεt. 
.Eπρεπε 

vα αuμβlβαοτεfμε τηv lδdα τηg ξεvt-

τιιig, ιiπωg εi1ε κιivει τιioα xριivrα' Mα η καρδιιi τoυ

δεv το ,λεγε. Ef1ε πιivτα τOU τηY φλι5γα του γυρt.

ψof vα otγοκαfεt μdoα του καt τιδρα που {ταv εδcδ

dπρεπε vα φιiγεr! Kαθιδg dφεuγε θιrμ{θηκε dvα οτfxo

πoυ εi11ε γριiψεt dταγ ακιiμα πliγαrvε oτo oγoλεiο.

oΠdwoτε oτοτετρd6ιo βαθμ6 {παιρνα {να

ιdL {ι\) στη ζωιi πιfρα μηδεν δεν {νoιαξε καy{yαu.
,ovτωg 

δεv εiyε vorιiξει καγdvα η απoτη1fα του

στlξ εΙσαγωYtκdg εξετιioεrg,, παρ6λo πoυ εfγε πoλλοιig

δfπλα τoυ. Φαiγοvταg κoiταξε ψηλιi αιοv oυραvιi.

- Γtα π6oο ακdμα, θed μoυ, θα περtμdvω; αYαρω-

τ{θηκε.
Για πι5oo; Kαr 1riθηκε μdοα οτο γdραμα...
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,0ταγ 
τov Oκτιδβplο τoν !822 ο Mιiρκοg Mπιiτοα-

ρηg dακrζε οε ouvdλευoη τωγ Σουλιωτι6v αρxηγcδv τo

δiιiταψα ΠOυ τOγ ovιiμαζε οτρατηγιi, δεv {ξερε ιiτl θα

τo ξαvακdρδlζε dνα xριivo αpγιiτερα oτo Kαρπεvriοr.
,0ταv 

dλεγε ιjτι uιjποtοζ εivαr ιiξrog παipvεt το δΙ.

πλωμα μπρooτιi οτov εxθp6,, δεv περiμεvε ιiτl oτα 33

τoυ γριivια θα dφηvε τηv οtκoγdvεtιi τOυ, ιη γuvαiκα
πoυ τtioo αγαπotioE, τα πωδtιi τOυ, Ιoυq ΙΙ1.

oτoriq τoυ αuvτριiφoυg, Υ1α vα ΙC} Ksρ.

δioεr μπρooτιi οτov εxθριi με τηv
αξfα τoυ, με τo θιivατιi του

.Hταv 
καλoκαiρ, ,o, 'z3

ciταv με 400 Σοuλlcδτεq ιiρ-

μησε στo οτρατtiπεδο τoυ

Mουoταli nαoιi. }Ι επf-

θεoη τoυ riταv αtφvι-

δtαoτlκri κα1 εΠiτU-

γriq καl. μιiλo πoυ

riταv πληγωμεvoc
καl εixε γα αντlμε-
τωπioεl3.000 Toυρ- ..**'1.1

καλβαvorig πoυ εf.

σd, πρoxcδρηoε με .}

σκ0tτ0 vα τ0U παρεt τ0
ι

κεφιiλr. Eκεf ιiμωg dvα ],

ε1θρrκ6 βιiλr τοv βρr]κε
,lτο μιiτt KαΙ τOγ πλriγωοε

iαvιiοtμα. 
,Hταv 

τo βιiλr πoυ

. * /Ν
Gnν πα'τοι0αιι

τoυ θιiμlοε τιiτε, dταv ζofoε, πoυ με αγωvfα περiμεvε

γα δεl τα πλοfα που θα τoυ dφεpvαv τη βoriθεlα πoυ

xρεrαζιiταv Ytα γα αγτΙμετωπfoεl τo Bρυιδvη. Αυτιiq τo

xpdοg τoυ τ6τε τo εixε κιivεt. Efγε αγωvιoτεfγiα τηv
ελεuθερiα τηg πατρiδαg του! Eixε πεθιivεr γt,αυτ{v!

Kαθcδg τα ακεφτιiταvε αυτd, εiδε dvα xωραφιiκι πoυ

δεv το 
,γε 

ξαvαδεf. 
,Hταγ 

dγα καταπpιiαvο αλωνιiκl με

ψηλιi κυπαρfoαια. FΙ πεprdργεrα τοv τρdβη-

ξε, καl dxovταg ακιiμα το τoυφdκt οτov

ιδμο κfvηoε vα δεr. Πληoιιiζοvταg
ιiκουοε πoυλιiκtα γα τιτrβfζow

;αpoιiμεvα. Arοθιivθηκε dvα

ιiρωμα βααλκοri να φθιi-
vεt oιη μliτη του. EIδε γd-

oυg, γdρουg καt παtδtιi

vα γελιivε και vα oυζη-

τιivε xαροriμεvα. Kαr
καθrig dφθααε oτηv
ε(οoδo, εiδε ψωοτ69
φυorοψωμfεg. Eiδε
ιiτομα πoυ εixε μω-
ρiοει ατη ζωri του.

πoυ πdθαvαv κr αυ-

τof 6πω9 κι αυτιig γrα
τηv πατρiδα.
.Evαg 

γεpoδεμdvοq

γdpοg τov πληofαοε. Ei-

xε μrα βαθrιi γαρακιιi ατo

λαrμιi' Tα xαρακτψtoτlκιi
τOυ τOυ θιiμιοαv dvα φαλα-

κριi ψαρoμdλλη πoυ τoυ dλεlπε

τo dvα xdρr κα1 που εixε ψωρfαεr
ιiταv εiyε αpxfοεr η Eπαvιiοταοη.

τoυ dδlγε πioω αυτιi πoυ η ζη-
\oτυπiα, o φθ6vog lιαl η φrλoδoξiα

Ιoιoρrκιi αφ{YΙtμα
τoν ΓιιΙlρyoυ Κilλ6ρyη:ωγ συγαγωγlατcδγ τoυ τoυ εfΧαv

,τερliοεr. To βι5λι ΙΙOU του dδrvε πfoω τη

,τρατηγfα και τηv ολκ{ αποδoγri.

Τo πτι6μα του το μεταφdpαvε στo Mεoολιiγγr. Eκεi
.ον κηδdψαvε με τrμdq. 0 Mιiρκοq μdoα απι1 τα oφαλ.

1dvα μιiτrα του dβλεπε ιiλουg αυτorig ΠΟυ τoυ εγα.
.τtιδγovταγ oτη ζωri, ιIλουq αυτοιiq πoυ τov εfxαv oδη-
joεl vα ηfoεl τo δΙπλωμα ΙΙoυ τοv οvιiμαζε στpατη-

; j Tουq dβλεπε... Tιδρα εixαv διiκpυα οτα μdτια. Nαι,
: 'Jρα τοv πρooκuvotiοαv! Tο φrλf τoυq οτo παγωμdvo

:',υ μdτωπο, πιiγω απιi το εxθρoτρυπημdvο μιiτl τοu,

'ονdρωvε τη μετdvord τουg.

Kιiπorα οτiψri ι1μωq η ταφri π{ρε τdλοq. Ξαπλωμdvoq

.o αιερvιi τoυ oτριjμα, απολιiμβαvε τη μυpωδrιlτoυ τι

.ψdvου xr,iματoq, Tου 1ι6ματo9 τoυ Mεooλoψfoυ. To

: n:iαμα που αvιiβλυζε του θriμοε πιioo τfμια εfxε αγω-

''.,:τεiγlα τηv ελευθερfα τoυ μtκροti αυτoιi περβολloli...

\Ιε τrq αvαμvtioεrg ηκc5θηκε καr βγriκε απιi τo μvf-
.:. Tεvτι6θηκε γrα vα ξεμουδιιiοεr. Πιivτα δραοτr|ρrοq

ι:l κtvητlκ6g, δεv εΙxε ποτd xρ6vo vα μεfvεt ακfvητοq,
-: 

ξεκουραoτεf τιiοεq πoλλdg cδρεq. Tfvαξε τηγ α1ματO-

-:μμdvη γαλιiζrα φουoταvdλα τoU Kαι dπlαoε το τrμη-

.i'o τοuφdκl τoυ. To τουφσκt πoυ δεv τοv πριiδωoε πο.

:: ,ττη ζωιi και που τo π{ρε μαζiτoυ καr oτo θιiγατo. Tο

':":.\ε πfοω απιi το oβdρκο τoυ κω κρdμαοε τα xdplα τoυ
--.'οω απ6 αυτιi. Ξεκfvηοε, καt oφυρfζovταg τραγofδlα
'.: τηv πατρiδα του προxι6pηοε παριiλληλα οτη λrμvο-

-l\αooα, πou τιioo καλιi {ξερε. To θαλιioolo ιiρωμα τηg

- Kαλc6q 6ρioεq Παλlκιiρt, τoυ εiπε. Kιi.
Π1ασε στΟ περβoλdκr μαg. 

,Exεl 
καt εδι6 θdoη γrα οdvα.

Eδιi dργοvταr 6λor ιiooι αγωvioτηκαv για τηv πατρiδα.

ιjoοt dδωοαγ το αΙμα τouq, τα παιδιιi τουg, θυofαααγ

τlg οπουδdg τoug γt, αυτriv. Eδcδ τoυq τrμoriμε ιiπωg

τoυq πρdπεl. Πριδτα, ιiμωq, ιiλα vα δεig κιiτt.

- Πori με παg; ρc5τηoε ο Mπιiιoαρηg.
_,EλαΙ

Προxωpι6vταg πdpαoαv μπρoοτιi απιi αvθloμdvεg

αμηδαλdq, απιi βαorλκοriq που μoαxoβoλofοαγ. Eiδε
ααπρoμιiiληδεq γεvroψiρoυg με μπαρOυτoKαπvιψfvα
ροrixα, εfδε μαυροvτυμdvεq γuvαiκεg vα κρατιivε oτηv

αγκαλlιi τoυg μrκριi παlδtd, εfδε κλdφτεq, αρματω.

λofg, επαvαoτιiτεg, αvα1nrι6ptοε αwτpιiφουζ τOυ ΙΙoυ

εiyαv πoλεμrioεr μαζf...
Kαr ξαφvrκιi dφταoε ο,dvα δωμιiτro πλημμυρrψdvo

απd γαλrivloug riγoυg ιiρπαq.
_ Φθιioαμε, εiπε o γdρog οτo Mπιiτοαρη.

0 Mιiρκοq κofταξε δεξrιi κι αριοτεριi. Eiδε xρυοοκd-
γτητεq K6KK1γεq κουρτivεg vα oτoλΙζow το x6ρο. Ei.
δε λευκιi αγιiλματα vα βρfοκοvται oτιq' τdοοερtg γω-
viεg. Eiδε γρυοιi yαλf vα καλιiπτεt το πιiτωμα. Eυθεiα

μπρoοτιi τoυ εiδε dvα λαμπριi θριivo με δrαμdvτtα, με
οτολfδlα. Στo θριivο αυτιi καθιjταvε μtα γuvαiκα μα-
κρυμιiλλα, vτυμdvη oτα γαλαvιiλευκα. Tη ψιδρrοε.,Hταv 

η πατρiδα!H πατpiδα του!
,Eακυψε, 

γoτdτιoε καt τηv προoκlivηoε...

l
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Aπι5 1.1.2001 η Eλληvrκri δραxμti μπαfvεr
οτη μεταβατrκ{ nερfoδo τηg απιioυρoηq τηζ,

πoυ θα δtαρκdoεt μdxρι τηv 31 Δεκεμβρfou τoυ

20O1, ημερομηvfα αποκλεroτrκ{q κυκλoφορfαq,

του Eυριδ.
Mrα αvαδρoμri oτηv toτορfα του xρliματog καl

τηq δραμt{q εtδrκι1τερα καθcδq καr μ1α αιivτομη
αvαφoριi oτα θετtκd τoυ ευρι6 βοηθιi voμfζω

στoγ απoxαlρετrαμιi τoυ παλrοιi voμfαματog καl
oτo καλωoιiρtoμα τoυ vσoυ.

ol πρι5τεg λorπιiv, otκovoμrκdg oυvαλλαγdg

γrvιiταv με αvταλλαγ{ oε εfδoq, δηλαδri με
αvταλλαγ{ δrιiφoρωv πρoiιiτωv { ζr,iωv.

or δυoκολfεg τoυ τριiπoυ αυτοf αυvαλλαγrig

οδriγηoε oε vdα μdoα πto ειixρηοτα. 
,Eτα dργtoε

η Χpliση δldφορωv οπιiγtωγ μετιiλλωv, ι5πωg o

γρυo<ig καr o ιiργυρoq, αργtκιi yωρfg αυγκεκρi-

μdvo αxriμα καt μετιi με δrιiφορα αx{ματα ιiπωg

o πdλεκυg.
Aργιiτερα το vιiμrαμα παfρvεt τη μορφrf oβε-

λοιi, δηλαδr{ oofβλαq. Aυτιi oυμβαfvεt oτtg πρcδ-

τεζ δεκαετfεq' του 7oυ αlcδvrα π.X, Tο vdo μdαo
εfγαr πtο εrixρηoτo καr αυμβιiλλεl στηY εξdλrξη

του εμπoρfoυ καr γεvrκιi τηζ οlKοYoμlκric ζω{c.
.oμωg 

or δυoκoλfεq απιi τη μεταφoριi τωv βα.

ρrιiv oβολcδv οδ{γηoαv oτηv αvαζr]τηoη vdωv

Πto ΠραKτrKιδv μdoωv oυvαλλαγ{q. 
,Eτor ατα

τdλη τoυ 7ου αr. ατrg ακτdg τηg Ιωvfαg Kαl στ1ζ

ιixθεg τoυ Πακτωλοιi noταμοιi or 
.Eλληvεg dκo.

ΨαY Ytα πριδτη φορd κdρματα με δrιiφoρεq παρα-

oτιioεtq καr μεyσθη.
H δραμlri εiγαr τo vιiμrαμα πoυ επdβαλε oτηv

Avτ(o δρoχμη...

Aθrfvα o Φεiδωv αγτtκαθtoτιδγταq τoγ οβoλιi. }Ι

tooτtμfα rjταv: 1 δραx,,i = 6 oβολof. Tιiοoυg μπo-

ρoιioε vα πεprλdβεr το αvθρι6πrvο γdρr. Γr, αυτιj

dλλωoτε οvoμιioτηκε .δραXμri", απιi τo ρtiμα
δριiττoμαr (= κρατιδ ιioα μπορεf vα πtιiαεt oφlγτιi
τo xdρl μoυ). Λdvε μdλlοτα ιjτr o Φεfiωγ π{γε oτo

vαιi τηq,Ι{ραg καl κατdθεoε μlα δdoμη απι5 6 oβο-

λofg προκεiμdvoυ vα πpοβιiλεr το vdo vιiμroμα.

Απιi τιjτε η δραxμri δrατηρriθηκε μdxρr o{με.

ρα Πoυ παραδiδεr τη oκυτιiλη oτο ευρcδ με αγτt-

oτorxfα: 1 ευρc6 = 340,750 δραμrdq.

o απoxαlρετtoμιiq τηg δραμric δεγ θα εfvαr βd.

βαrα ειiκολoq, 
,oxr 

μιivο γrα λιiγoυg owαroθημα-

τlκοιig αλλιi καr πρακτtκοtig (καr κυρfωq τα πoλ-

λιi δεκαδκιi), 
,oμωq 

δεv πρdπεt vα παραβλdψομε

τα θετlκιi τoυ Eυρι6 πoυ πρoβdλλovταt, dλλωoτε,

απι1 τα δrιiφoρα εYημερωτΙKιi φυλλιiδrα, ιiπωg:
ο ot οrκoγoμfεq τωv κρατcδv.μελcδv τηg Eυρω.

παΙκrig 
.Evωoηq 

θα λεrτουρμiooυv αuoτελεoμα-

τrκιiτερα xρηorμoποtιδvταq dvα κolv6 vιiμtαμα.
ο Eξoυδετερι6vογταl ot αγαταραXdg απιi τrg

μεταβολdg τωv rooτlμrriγ τωγ εθγrκcδv vομrαμιi.

τωY.
ο Θα εfγαt ειiκoλη η αiγκρroη τωv τrμι6v τωv

προiιivτωv oτα κριiτη-μσλη τηq E.E. καt η επi-

λoγr| τωv καλfτερωv τιμι6v.
ο Δεγ θα Χρεrιiζεταr ιiταv ταξrδεriομε οε xιδρεq

τηq E.E. vα μετατρdπoμε τ1ζ δραμldg oε αuvιiλ-
λαyμα καt vα πληρc6voυμε πpομ{θεrα oτrq τριi.
πεζεg.

Βιρyινiα Γoυνιiιcη
Mυρodνη Γαλλ"ιoτj

Kαλ
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Γλωσσoμιfθεrα; Nαr β8V, αλλιi,..
.ooo περvoιiν τα μrιivrα τιioo περtooιiτsρo σιΙ.

vεrδητoπolεfταr η αξfα τηq, γλωooομιiθεrαg. Avιi.
λoγα αυξιivεταl Καt o αρrθμιig τωv γλωoooμα.
θcδv. }Ι αfξηoη αuτ{ δεv γfvεταt απιi απλιi επr-

θυμfα μιivo αλλιi καr απιi αvιiγκη.
}Ι γvι6αη ι5λο καr περtooιiτερωv ξdvωv γλωoo6v

αυξιivεr τtg πlθαvιiτητεq κιiπotoυ vα βpεr δoυλεrιi

{ vα καλυτεpειioεl τηv επα1γελματtκri τoυ θdαη.

Eιiv δrαβιioεr καvεfg τrg αγγελfεg ποu ft1τoliv εργα-

τrκ6 πρooωπtκιj θα δtαπloτcδoεl ιiτt το κυρfαργo

προo6v πoυ απατεfταr εfγαi ψcδαη μαgri owηθd-

αιερα περlooιiτερωv ξdvωv γλωooιδv.
Eκτιig απιi τα υλlκιi πλεovεκτliματα η γλωo-

ooμιiθεrα αvεβιiζεr πιiγτoτε τo επfπεδo τοU αγ-

θρι6πoυ: Avofγoυv or oρiζovτdq τoυ, βλdπεl
ατotxεfα του πολrτrαμoιi καt τηq καθημερrvriq

ζωriq dλλωv λαι6v μdoω τηg fδlαq τηg γλιiooαg
τουζ KαΙ τoUζ Kαταvoεf πεprooιiτερo, δrαπtoτι6-

vεt κorγιi γλωoorκιi oτotxεfα τωv ξdvωv με τo
λαιi τοu, ι5πωg ρfζεg λdξεωv li αυτoriolεq λdξεtq.

Eπfoηq πρoοφdρεr τη δυvατιiτητα στo γλωooo-

μαθri vα απoυδιiοεt oε ιiλλη ;c6ρα, vα μελετιi ξε-

vιiγλωooα βrβλfα που δεv dγoυv μεταφραoτεf
οτηv εθvrκri γλ6ooα τοU, γα εvημερc5vεταr ιiμε-

oα απ6 ξεvιiγλωαoα μdoα επtκotvωvfαg'
,oλα αυτιi εfγαr oε μεγιiλo βαθμιi αυτovιiητα,

ιiπωq αυτovιiητoq efvαt καr ο σημαrτlκιiτατoq

ριiλoq τηq γλωoooμιiθειαg rδrαfτερα για τη γcδρα

μαζ, μrα xc6ρα με πoλιi μrκριi πληθυoμιi (καt

επoμdvωg με μrκρri δrιiδoαη τηq, γλcδooαq τηg oε

παγκιiαμιo επfπεδο), πoυ εfγαt εvταγμdvη oτηv
EυρωπαΙκri,Evωoη, Πoυ η orΚovoμfα τηg oτηρf-

ζεταt oε μεγdλo βαθμιi oτov τoυρrαμιi αλλιi καr

οτη μεταvιioτεUση, πoυ dyεt μlα παvdρxαtα
toτoρfα καt dγα αξrοθαιiμαoτo πολrτroμιi. H
γλωooομdθεrα εfγαt η απαραfτητη γdφυρα προq

ιiλεg τrg κατευθfvoεlq.
Δυoτυycδg ιiμωq εμεfq or vεodλληvεq ξεπεριi-

σαμε τo (μdτροY dρtoτov, τωv Apxαiωv Eλλri-
vωγ Kαl κοντεfoυμε vα oκεπιiooυμε τηv τιiοo

ιjμoρφη γλcδοoα μαq με ξεvι5φερτεg λdξεrg καl
γλωoorκdq rδrομορφfεg. or ταμπfλεq Kαl ot Π1γα-

κiδεq οτα μαγαζrd καr oτoυg δρoμουq, τα επcδvυ-

μα ρotiγα, ο καθημερrvιiq λιiγog, οι εφημερfδεg
καΙ τα καvdλtα εfvαr μεptκ6 παραδεf1ματα. Aυ-
τri η κατιioταοη θdτεr oε κfγδυvo τη μητρrκ{
μαq γλc6oοα, η oπofα κατιiφερε vα επrβrrioεr μd-
oα απd μακρογριivrεg ξdvεq κυρlαρxfεg καt τcδρα

κoγτειiεr vα Παραμερlστεf απιi εμιig τουg iδroυg.

Tο πρι1βλημα αυτ<i μπoρεi vα αvτtμετωπrατεi

μιivο απιi τoυg iδroυq, τoυq,Eλληvεq πoυ καr βd-

βαrα πρdπεr vα δdγovταl θετrκιi τηv εκμιiθηoη

ξdvωv γλωooιδγ καt γα εfγαt γεvrκιiτερα αvol-

xτof oε ιiλλoυq τρ6που9 ζωriq, αλλd δεv πρdπεr

vα αφ{vow τηv ξεvoμαvfα Kαl τη μαvfα επfδεl.

ξηg γα τουg παpαoιiρεr οε ακραfεq σuμΓΙsplφo-

ρdg. Efvαl αημαvτrκιi vα βoηθriooυμε οτη αuvd.

ΧΙση τoU πoλtτtoμoιi μαq. Kαr ο oεβαoμιiq oτη

γλι6οoα μαq εfvαl απαραfτητoq γr, αυτιi.
Βoyιατζιδ6'κη Στ{}ιλα
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The folloωing αrticle comes to you from
Alexαnd.rα Κokonα

on the threshold οfthe 21st century, the above

question, firstly raised by the famοus author,
Ernest }Ιemingway, is a bright reminder οf our
1ong-fοrgotten responsibilities towards a minοrity

of peοp1e lvho are currentiy unable to fend for

themselves due tο certain physical disabilities,

Although we have to acknowledge the fact that

significant steps fave been taken so as tο improve

the living conditions of these undeservedly
suffering fellowmen οf οurs, it cannοt be denied

that the problem is still there. The construction of

speciaΙ rambs and lifts, in either public or private

buildings, has turned out to be the mοst effective

way tο make the life of disabled individuaΙs easier.

of cοurse, the existence of such facilities is very

restricted and attention must be paid to efforts
promoting the wider use of these services.

Ηowever, while it is eddential tο make these

people feel comfοrtable when moving around the

city, the need tο heΙp them re-integτate in society is

of equal importance. Therefore, they are entitΙed to

an individual independence and the fact that they

are physically challenged does nοt mean that they

are incapable οf rendering any services tο the locaΙ

cοmmunity and bound to be supported by others
fοr the rest oftheir lives.

ΝaturaΙly, it is not easy to cοnvince handecapped

people that they have not been deprived oftheir social

status and that sort οf encouragement cannot be

provided just by anβody. Nο matter holγ weΙ1 -
intentioned that person might be, it takes the abilities

ofan expert to approach these individua}s. Ιn order to

achieve that goal, special carecentres have been

estabΙished. Thus, the μidance of a quaΙiΓred

psychoΙogist combined with the oppοrtunity to

exchange views and to meet others whο face the same

problems cοuld be the precursor of a fresh stalt.

Furthermore, it is incumbent upon gοverments to

take serious action. The most impοrtant thing they

have to do is to see the financiai support of disabled

individuals. one solutiοn to the problem could be

the distribution of disability benefits, aΙthough th

amοunt is wideiy held to be so low that, after a

period of time, survival is virtualiy impοssible.

Moreοver, motivating disabled persοnS to test
their potentional in the reaΙ wοrld once again

should be part οfthe reinteμatiοn process, They
shouΙd regain their self-confidence and the
strength to fight or even cοmpete with others in all
domains. Αt this point, a rhetorical question is
raised: Who lγould commit himseΙf to the difficult
task οfgiving hope tο handicapped individuals who

have been sunk into absοlute despair only to watch

them find out that although they have changed, the

tγorΙd is sti1l the same, fi1Ιed lγith indifference and
pervaded by alΙ sorts ofracial discrimination?

That,s bacause peοpΙe with physicai probΙems have

currently insuperable difficalties in gettin a steady
job. Ιt,s clear that they have come to such a deadlock

because ofthe state,s failure to prοvide them with
the possibility tο have access to higher education.

Therefore, ther is need for mοre foundations which

wiΙl have to be nοt οn1y adequately set up in such a

way aS tο encourage participation, but geared tο

actuai empΙoyment requirements.

Apart fιom that, nowdays everβhing is a matter

of proper attitude, We shοuld alΙ realise that
handicapped individuals are perfectly capable of
dοing anyjοb as Ιοng as it does not entail a great

dea1 of physical effort. Αfter a11, there are severaΙ

cases ofphysical1y disadvantaged people Φhο have

proved to be gτeat intelΙects.

Ιf rγe cοnsider al1 these things, we easiiy cοme to

the conclusion that there are trvο deteιminants in
changing people,s attitude torγards the physicaΙΙy

chaiΙenged, schooland family. Their task is to turn
οut cοncientious citizens, in other words, a nerv

generation whο lvou]d be respοnsible and sensitive

enough tο put an end tο this vicious circle ofunfair
treatment. Because, if we consider the matter
clοsely, the majοrity of individuals whο suffer from

a particuΙar disability are innοcent victims οf a

driver,s thougtΙessness Or a politician,s absurd
decision to make a !var...

[Ι εpγαοfα αυτli με θdμα "Avθρωπol με φυακri
αvαπψfα: Γlα ποtov xτυπιi η καμπιivα, τηg Aλε.

ξιivδρη Koκovιi απoτελεf μtα αξroμiμητη αvτα-

ιιiκρlοη αιο κιiλεφα τηg .Ξεvιiγλωo ηc,Σxεδtαg"

μαq πoυ βρ{κε εvα καλιi φfrο και οτο προοωπo τηq

καθημiτρrαq τωv Αγγλrκιδv καq Αμαλfαg Χdμ.
πt.Tlq ευxαplαιor1με και τrg δrio θερμιi,

H Συντ ακτ ιrcι! Επιτ ρ oπιf
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T& Lν oΤxα)
IilI TA EN ΔHMΩ T0T ΛTKEIOΥ MAΣ

Δ

Φο:ν65 βocδι}τ&)ν εν τη ερημcυ
(Aναδημooιε6oειq... με ιi yωρic, εΙπtδα)

1. ΙΙ λαiκti αγoριi τηg Δεur6ραq
Tο πριiβλημα ηloριiπαvoηg πoυ δημrουργεf η

λαΙκ{ τηg Δευτdραq επroημαfvεταr απιi τoυg γo.
vεfq, μαθητdg καl καθηγητd gτoυ 2oυ Γυμvαοf.
oυ Kαl Λυκεfoυ Pεθιiμvoυ. Avαφdρoυv σι,YKs-
κρrμdvα oε επlοτofui τoυq.

uEκεf πoυ o λιiγog δεv μπιiρεoε vα λεrτoυργli-
oεr ελπfζoυμε η εliγλωττη εtκιivα vα φαvεf απo.
τελεoματtκιiτερη."

H φωτoγραφfα εivαt απιi τη "Λαiκli" τηq Δευ.
τσραq oτηv oδι5 Aακoιiτoη. Tο παραεμπι1ρrο δεrλιi
oτηv αρμi, ξεδrιivτροπα oτη αrvdγεrα dφταoε vα

μπεt αγεδοv oτηv αυλ{ τωv διio αγολεfωv καt
ακρrβιδg dξω απo τtg αfθουoεq μαθημdτωv. Kαθη.

1ητ6q καr γovεfg δrαμαρτtiρovταr απιi καrριi τcδρα

πpοq πdoαv καταiθuvoη, xωρig αvταπιiκρloη.
Kιiθε Δευτdρα τα μαθr{ματα στo 2o Λιiκεrο _

2o Γυμvιiοrο περrλαμβιivoυv καλλfφωvα li κα-
κιiηxα vτελαλfαματα γrα μαρfδεg, επιδvυμα πα.
πoιiτotα, τooυκdλtα, α1γoυριiκια καr vτoμιiτεg

βroλoγrκdg, ροlixα 1,vωoτ6v μιiδroτρωγ κ.λπ.
Tο μιiθημα αυτιi dxεr riδη oτηv uρdξη περrλη.

φθεf oτο ωρoλιiγrο πρι5γραμμα τωγ δfo α;oλεfωv.
Aπευθυvιiμαστε Πpoq κιiθε υπεfθυvo αυτrig

τηg κατιiατααηg καt πρoεlδοπotoιiμε:
Aγ δεγ ληφθofv ιiμεoα μστρα απoμιiκρυvο.ηq

τηq λαiκlig τηg Δευτdpαq στηY Aoκoriτoη dξω

απιi τα oγολεfα or εξετιioεrq τηg Δευτdραq 1ηg
Ιουγ(ου 1998 θα ματαrωθοιiv με ιiπoro κιioτoq,
εφιiοov εfγαt αδfγατov or μαθητdq, vα γριiψoιrv
με τη αυvoδεfα πλαvιiδrωv τελ<iληδωv κα1 τρα.

γoυδrιδv τoυ Σφακrαvιiκη ri τoυ Παvταζri.
Eιiv η κατιioταoη εξακoλoυθriαεr ιiπωg dxεt,

τ6τε, ot αρμιiδlοl αg ακεφτotiv μrαv ιiλλη παρα-

γωγrκ{ γl, αυτorig πριiταoη.
Kιiθε Δευτdρα Yα μη λεtτoυργεf το 2o Γυμvιi-

oro - 2o Λιiκειo κα1 Yα εγorκlαοτοιiv οt xιδρor

τoυ Yrα τη λαΙκ{ πρoq εκμετιiλλευoη.
ΙΙ εμποpευματoπofηoη κιiρtot υπεfθwot dxεl

τα ιiρtιi τηg,,.
εφημ. P εθ εμιιc6ττκα N {α, 27 .5.1998

Αvαδημoofευ oη.. Σyεδtα, Mιft οq 1999.

2o Λliκεro PεΘfμvou
PdΘuμvo 23.9.99

Πρog Noμαρyfα PεΘfμνoυ
ΡdΘuμvo
Κιiριε Noμdρyα,

Γlα πολλoαιri φοpιi nροβαfvouμε oε παριiαιαη-
δrαμαρτυρfα μα τηY κατdoταoη που επtκρατεf
dξω ακρlβcδq απιi το xr6ρο τoυ α;oλεfoυ κιiθε Δευ-
τdρα, λιiγω τηqΛαΙκ{q, Mε πρoφoρrκdq, ακι1μα καr

μdoω του pαδroφcδvου, με γραπτdg μ6oω τoυ τιi-
πoυ δtαμαρτυρfεg καl με παρακλr{oεrg επrοημαf-
Youμε τo πρ6βληrα πoυ δημroυργεfμα το oγολεfo

η ΛαΙκti τηg Δευτdραq, αιηv oδιi Aακοriτη.
Efvαr dξω απιj κιiθε λoγrκ{ vα κdvεrg μιiθημα

καr αε απdoταoη μιiλlg λfγωv μdτρωv vα ακοtio-
vταl ο1 vτελιiληδεq καr δrαλαλητdg τωv εoωρori.

xωY, τω\Ζ τεvτζερdδωv, τωv ζαρζαβατrκc6v καl
κιiθε ιiλλη φωvri πωλητc5γ καr πελατc6γ, Φuα-
κd μιivo μιiθημα δεv μπoρεf vα γfvεt. Eπf πλdογ

η πρ6oβαοη oτo oγoλεio μαθητι5v καt γovtc5v
ΠoU τoυζ μεταφdρουv γfvεταl πρoβληματrκ{ λιi-

Yω τoU απoκλεtαμoti τoυ δριiμου με αuvdπεtα η
πρcδτη cδρα τωv μαθημιiτωv τηg Δευτdραq vα
yιivεταt αxεδιiv επf μοvfμου βιioεωq.

Mε τηv παρotioα θdλoμε, εγκαfρωq, γα σαq
εvημερcδοoμε ξαvιi γrα τηv κατιioταoη αυτli και
vα παρακαλdooμε γα εvεργliοετε Ylα τη μετακf-
Yηση τηζ ΔαΙκ{q o, ιiλλo γciρo τηq περrομiq,,
ιiπoυ δεγ επrylειiζovται αloλrκιi αυγκρoτ{ματα.
Στo τ6pμα Aoκοιiτoη oυο.τεγιiζovταt το 2o Γυ-
μvιiαlo καr 2o Λιiκεto (1,000 περfπoυ μαθητσq)
καr πfραv τωγ 100 καθηγητσg) εvc6 oε μlκρri
απ6oταoη βρfoκεταr τo Moυolκ6 Γυμvιioto.
.Eγα απιj τα αtτliματα τωv μαθητcδv oε περtιi-
δoυg κlvητoπolrfoεωv liταv καr η μετακfvηoη
τηg λαΙκrig οε ιiλλo γcδρo.

Θdλομε vα πroτεlioμε πωq δεv θα αμελ{oετε
vα απομακριivετε απ6 τo xc6ρο τoυ α;oλεfoυ τη
λαiκli τηq Δευτdραq εvιiψεt τηq dvαρfu1q τηq v6-
αg α;oλrκrig xρovrdq, πoυ λιiγω τηq μεταρρfθμl.
oηq προβλdπεταr αρκετd διioκoλη με oωρεfα ιiλ.
λωv παtδαγωγrκcδv πρoβλημιiτωv, oτα οπofα γlα
καvdγα λιiγo δεv πρdπεt vα πρooτεΘεf καr εκεfvο
τηq 6xλησηq τηq Λαiκ{q Aγopιiq.

o Σ6}λoyoq τι"lν ΚαΘηyητr6ν
' oι MαΘητιrc6q Κoινιiτητεg
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2. Kαρμαvιιiλα Θαvιiτou dξω απιi
τo 2o Γυμvιiαro - Λιiκεro

Mε γαριi μαq δrαβιioαμε τηv πρ<ioκληoη πoυ
απηriθυvε η Noμαρxrακ{ Αυτoδrofκηση Kαl o

Δ{μoc Pεθιiμvου πρog ιiooυq εvδlαφσρovταl vα
ουμμετιioxοUγ στηY κorvωvtκ{ πρωτοβoυλfα

YΙα τηγ εφαρμογti του Προγριiμματοg τoυ Σ1ο.
λrκoιi Tρoγov6μoυ,

,ooοt 
λolπιiv,.. γovεfg, nροodλθετε!

Mdxρl τιiτε ιiμωq αg απoφαofooιrv o Δriμoq καt

η Tρογαfα τfvog εfvαl ευθιivη η Φμαγαη επf τoυ
oδrκof καταοτριδματoq στo oταυρoδριiμl N.
Αακoriταη καr Kαλομεvoπoιiλoυ, καt ιiπoυ ιiφθο-
vo αfμα d11εt xuθεf κατιi τηv πρoo.dλευση Kαr απο-

x6ρηση τωγ 1.000 (vαr, 1lλfωv) μαθητcδv τoυ
2oυ Λυκεfου καt 2oυ Γιrμvαofoυ πoυ αuαιεγιiζo.
γτα1, Ylα rα ΠερΙoρΙστoriμε μ6vo o, αυτofq. Δε
λdμε, μαg επloκdφτηκαv αρμιiδrοr καt τωv διio

φoρσωv μετιi απιi αuvεxεfq προακλ{οεlq μαζ, αλ-
λιi τo αfτημα παραμdvεl αfτημα επf 1ριivtα'

Mriπωg ζητofμε πoλλιi;
.H 

μriπωq πρdπεr vα πdρoυμε κouβιiδεg,
μπoμιiδεg καr βofρτoεg μα vα κιivoμε εμfg
τη oriμαvoη;

Συντακτικιf Bπιτρoπι[
Σγεδiαq 2oυ Λυκefoυ, Mιfuοq 1998

Avαδημοofευ oι1 Σyεδtα, M6roq 1999

3, Στατrκιiτητα τoU o;oλrκof μαq κτrρfou
2o Λιiκεro PεΘliμvoυ
Pdθuμvο 23.9,99

Προq τrg
Tε1vlκdq Yπrylεofεq

τηq Noμαργfαg Pεθιiμvoυ,
Pdθυuγo

Kotγ.
1. Tεγvtκdg Yπrylεofεg Δ{μoυ Pεθriμvηq
2. Πpoio.τιiμεvo Δrειiθwαηq Δ/βαθμrαq Eκπ/oηζ
Pεθriμvηq
3. Πρι5εδpo Δ.Σ. Συλλ6γoυ Γοvdωγ καr κηδεμιi-
vωγ 2oυ Λυκεfoυ

Κdριoι,
Evιiψεr τηg oεrαμκliq κlvητtκιiτηταζ Πoυ Πα-

pατηρεfται οτη yι6ρα μαg, αλλιi καΙ σε Yεrτou.
κdq καl μακρtvιiτεpεc xcδρsζ καl μπρooτιi ο.ε μtα
δlαρκli oεroμoλογfα απιj τα MME καl τηv κolvli
yγι6μη πoυ κtγδιrvολoγεf μα εvδε1iιiμεvo vdωv
oεtψcδv κ.λπ', παρακαλοfμε τlg Tεyvrκdq Yπη.
ρεofεg τηg Noμαργfαq καr του Δt|μoυ vα σU-

γκρoτr{ooυv { vα εvεργoπottiοουv ΠAPAYTA
επlτρoπli απιi εrδrκoriq Ylα τηγ καταoκευ{ καt
ατερε<iτητα τωv κτrρfωv Yrα vα εξετιiooυv το
κτfρlo oτo oποfo αuoτεγιiζovταr τo 2o Γυμv6otο
_ 2o Λιiκεrο Pεθriμvου (τdρμα Aακοιiτoη) καl vα
απoφαofoοιlv Ylα τηγ αoφιiλεlα του κτtρfoυ oε
περfπτωoη oεtoμoιi'

Ev πρoκεrμdvω, παρακαλoιiμε vα μαξ κolvo-
ποrηθεf εψριiφωg το πιiρloμα τηg επtτρoπlig γrα
vα τo αvαKo1vr6ooυμε oε μαθητdq, γovεfg καl αu-
vαδdλφoυg, cδoτε γα αρθoιiv τυxιiv αvηoυ1fεq,
πoυ τc6ρα υφ6ρπoυv KαΙ Yα επlκρατlioεr κλfμα
rylεμiαq, εvτελc5q αvαγκαfo Ylα τηv απριiοκoπτη

λεlτoυργfα τωv η1oλεfωv.
Mε τηv ευκαtρfα αυτli oαq αvαφdpoμε πωg μfα

απιi τlq κoλιivεg oτliριξηg τoυ κτrρfoυ, πoυ βρf-
σκετα1 oτo βoρειιiτερo τμdμα τoυ, φαfvεταl vα
μηv dγεl KατασKεUαστεf oωoτιi.

}Ι δlαπfoτωoη αυτri - δlαπfοτωoη, βdβαlα, απιi
μη εlδlκoιiq - κolvοπot{θηKε Kαl oτοv Πριiεδρo
του Δ.Σ. τoυ Συλλιiγoυ Γοvdωγ καr Kηδεμιivωv
του 2oυ Λυκεfoυ Pεθfμvoυ κ. Kαπελιδvη Παvα-

γtcδτη.
o Σ6}λoyoq των ΚαΘηyητr6ν
oι MαΘ ητ ιιt {q rcoιν ιiτ ητ εq

***

Kαι ταδυo βραβεiα uΛiτινα,
xαι uAδρouλιδ&xη,

oε μαθητθg τoυ Λυxεioυ μα5
ν'αυ ψθ}'ητη6 Σ.E. τoυ περιδυιαl μa
Στlg 4 Noεμβρfoυ 2000, oτηv αfθoυoα τoυ

Ωδεiου Pεθfμvoυ dμvε η απovoμli τωv βραβεf-
ωv .Mαvιjλη Λfτrγα, (500.000) καl uEυιiYYελoυ
Avδρoυλrδιiκη) στouq μαθητdq τoυ Λυκεfoυ μαq
καr μdλη τηq Συvτακτικ{g Eπrτρoπlig του πε-

ρloδrκοιi μαq Kωoτα Poυooιiκη καl Mαρfα Kα-
vαβ<i αvτfoτoΙxα, Που πdτυγαv με τηγ καλιiτερη
oεlριi απιi τo Pdθυμvo oτη qoλri MME καr Eπr-
κoιvωvfαq τoυ Παv/μfoυ τηq Aθrivαg.

Tο βραβεfo uM. Λfτtγα, δfγεταr φdτoq γlα
πρc6τη φoριi γrα vα τrμηθεf η μv{μη τoυ αYωv1.
o.τ{ δημooloγριiφou πoυ εκτελdoτηκε απιi τoυg,

Γερμαvorig λfγο πρrv απ6 τηv απελeυθ6ρωη.
Yπεvθυμfζεταl dτr τo βραβεfο τoυ "E. Αvδρoυ.

λrδιiκη" αποvdμεταt γlα τdταρτη φoριi εrq μv{-
μηY τoυ μεγιiλoυ Pεθυμvrc6τη δημooloγριiφoυ.

ol βραβεriαεlq dμvαv oτo πλαfαlο τωv εκδη-
λc6oεωγ τliπoυ nMγ{μη Kωoτli Παπαδιiκη, (τou

riρωα δημoο.roγριiφoυ τηg επoπotfαq τoυ 1940.
41) που ΠραYματoΙIor{θηκαv φdτoq γrα δdκατη

φoριi oτo Pdθυμvo καt μιiλloτα υπιi τηv αlγiδα
τωv Yπoυργεfωγ Tfπoυ καr Eθvrκ{q Aμυvαg.

H ΣxEΔΙA MAΣ εfxεταr στoυζ πρr6ηv πtα
vαυτfλουq τηq γα ευοδωθofγ τα oγdδlιi τoυg
πρog ιiφελog τηg καλ{g δημooroγραφfαg.

34 _ Σyεδiα 2001.



ΓevικεlS εξ..ααεl"S Ζ0ΟΟ
(Επιτυxιiντεq2oυ Δυrcεioυ PεΘ6μνoυ - N{o Σ6oτιμα)

1. ',.....,.,,,. Avυφαvτιiκη Aγγελrκ{ τoυ Στυλ., Φυτικriq Παραγωγrfq Kρητηc
2. .,,,,'',',.,. Bαλoαμiδοu Φωτεrv{ του Παv,, Ψιrγoλoγfαq Kρ{τηg
3. ,..,......... Bεvιiκη Ιωιiwη τoυ Γεωpγ', Παrδ. Δημ. Eκπ. Kρ{τηg
4. ..'''.......' Boγrατζιiκηg Ιωιiwηq τoυ Πdτρoυ, otκovoμtκciv Eπroτημcδv Aθ{vαg

5. ............. Bουλoυμβαoιiκη Αvτωvfα του lΙλ., Παtδ. Nηπ/γc5v Kρ{τηg
6...,.....,,,,.. Boιrμβoυριiκη Xρυαoriλα του Eμμ., Δrofκηoη Eπrx' Πιiτραq

7. '..''.'.,.,.. Bουρβαxιiκηq Mfγωq του Xαρ., Δrofκηoη Eπrx. Aθrivαg

8. ............. Γεγεριilηq Δημ{τρrοq τoυ Avδρdα, oδovτοτεγvlκ{g Aθ{vαq
9. ............, Γεραργιiκη Kωγiγα τoυ Eμμ., Δrofκηoη Eπrx. Πιiτραq

10. ,,......... Γrαγκ16ζη Γαρυφαλrιi του Ntκ., Συv. oργ. καt Eκμετ. Mεooλoγγfoυ

11. ....,,.,'.. Γrαwοriληg Ιωoliφ τoυ Θεοφ,, Hλεκτρovrκdg Kρr!τηq

t2' ...'....... Γrατριiκηg Eλευθdρrog του Στ., Ιoτoρfαg καr Aρxαroλoγfαq Aθriγαq

13. ,.,........Γrα1ακonoriλoυ Mαγδαληv{ Kωv., Θερμ. Kαλ. & Aθv. Kρ'i'ηc
ι4. ,.,,.....'' Γorrvιiκηq, Eυιi1γελog τoυ Ιωdwη, ZωiκηgΠαραγωγrig }Ιπεfρoυ

15. ......,,... Γρηγopιiκηg Φcδτηq του Ιωιiwη, Brολομκ{q Γεωργfαg ΙΙπεfρoυ

16. ....,...... Δrακoυμdκηq Παvτελrig τoυ Γ., Φυτlκ{q ΠαραYωYtiζ Kρ,i'ηc
17 ' ....'''.,,' Δoυλγεριiκηq Mιiρκοg τoυ Ιωαv., }Ιλεκτρovrκric Kρητηc
18. .,........, Zοιrμπoυλιiκη Aμαλfα τoυ Ntκ., Φrλoλoγfαg Θεo/vfκηζ
19. .........,. }Ιλrιiδη Θεοxαροιiλα του Mαρ,, Συv. oργ. καr Eκμετ' Kρ{τηc
20. '.......... Hλrιiκηg Eμμαvουriλ του Eυαγγ., olκovομ. Eπloτ. Θεo/γfκηζ

2l. '...,,,,,,. Hλrιiκηg Eυoτιiθroq του Eυαγγ., Γεωργ, Mηx. Aρδ. Λιiρroαg

22' ...',.,.... Θωμαδιiκη Kωγ/γα τoυ Eμμ,, oδovτlατρlκriq Aθ{vαq
23. ,.,,,.,'.'' Kαλλlγrιiwη Eλdvη τoυ Kωv., Φυτrκ{q Παρ/γriq Kρ{τηq
24. '''......'' Kαμηλιiκηq Mαvoιioog τoυ Eμμ., Πλψoφορrκriq Πεlραrιi
25. '.......... Kαvαβιi Mαρfα τoυ Γεωργfoυ, Φlλoλoγfαg Kρ{τηq
26' .,.''''',,. Kαvαβιi Mαρfα του Xαρ., Eπrκotγ. καr MME Aθ{vαq
27. ...''.''.., Kαπεταvιiκη Eλευθερfα του Avτ,, Παrδ. Δημ. Eκπ. AΘ{vαg

28. ,,........, Kαραγrcδργoq Πιivοq.Δημ. του Δημ., Φυorκriq Kρητηc
29. '.',....'.. Kιiραληq Kωγ/vοq τoυ Ιωιiwη, Λογtoτrκriq Σερρc6v

30' ........,.. Kαprvιωτιiκηq Kωγ/vοq, τoυ Γ., Πoλ, Mηx. Πιiτραq

31. ..'......., Kεραμlαvιiκηg Δημriτρrοg του Απ,, Mηxαvoλογfαc Kρiτηc
32, ...,,..,... KλιiδogΑvδρdαq του Eμμ., otκovoμrκιi Θεo/vfκηq
33. ........... Koζιiκη Arκατερfvη του Γ., Nοoηλευτrκ{ Λιiρrοαg
34. '''...',',, Kοκολoγrιiwη Mαρfα-Eλdvη τoυ Ιωv., Πoλlτ. Eπtοτ. Kρ{τηc
35' ........... Kιjλλrα Awα-Mαpfα τoυ Ιωιiwη, Blολογfαg Kρ{τηc
36. ........... Koροποιiλου Ayγελκ{ τoυ Σωτ., Kotvωvrκ{q Eργαofαq Kρ{τηc
37. ..'',.,'... Kοτζαμπαoιiκη Mαρfα τoυ Eμμ., Φrλoλογfαq Ιωαwfγωγ
38. .,......... Koυγtουμoυτζ{ Euαyγελfα τoυ Eμμ., Blολογfαq Kρ{τηc
39. .....,,.,.. Kουγtoυμουτζr! Παραο.κευti τoυ Γ., Mεooγεtακr6v Σπoυδιiv Arγαfου

40. ...,,...... Koυμrωτιiκη Nlκoλdτα τoυ Ntκ., Παrδ. Nηπ/γr6v Kρriτηq
41. .,......... Koυτoαυτdκη Bαρβιiρα τoυ Γ., Δrorκ' Eπlx. Λιiρrο.αg

42. ........... Koυτooυρoιrμπ{g Kωv/vog τoυ Kωγ/γoυ, Eπtoτ. Yπολoμoτιiv Kρητηc
43. ......''... Koυφιiκη Aργυριδ του Eμμ., Toπoγραφfα Aθrivαq
44. ....'.'''..Λrιiακου Χαρd τoυ Avτ', Nooηλευτrκli Aθηvαq
45. ......'.... Λfτrvαζ Αλdξαvδρoq του M,x., Χημ. Mη;αvrκc6v Θεo/vfκηq

46. ..'...'...' MακρυμιiλληgAvτc5vrοq τoυ Στ., }Ιλ. Mηx. & Mηx.Yπολ. Θεo/vfκηq

47 . ..,...'.',' MαvoυoογrωρYdκηc Ιωιiwηq τoυ Eμμ., Mηγαvoλογfαg Λιiρroαg

48. .....,.,... Mαvωλdαg Nrκιiλαωq του Γεωργfoυ, Πλrylοφoρlκ{g orκ. Παv. Θιivαg
49. ''..'.',,,. Mαραθrαvοιi Aθηvιi τoυ Γεωργfoυ, Ιoτ. καr Aρxαloλoγfαg Ιωαwfvωv
50, '.......... Mαρri Eυαyγελfα τoυ ΙωΦφ, Noαηλευτrκ{c Kρ{τηc
51. ..,........ Mαρκαvτωvιiκηq Φc6τrog τoυ Γ., Mηγαvoλογfαq Δυτ. Mακεδovfαq

52. .''.....'.' Mrxιilα Αρrιiδvη τoυ Σταμιiτη, Δrorκ. Eπlx/oεωv Xαλκiδαg
53. .....,,,... Mrxιiλαg Eυoτριiτrοq τoυ Δημ{τρη, Γεωλoγfαq Θεo/vfκηg

54' .......,... Mπαγrαρτιiκηq Γεcδργlog τoυ Aγτωγfoυ, Mεαoγεrακcδv Σπουδι6γ Alγαfου
55. ........... Mπερβαvιiκηg Nικιiλαog του Eμμ., Πoλ. 

,Eργωv Yποδoμ{g Θεo/vfκηq

56. ........... Mπrρrκιiκη Eιryεvfα τoυ Kωviγου, AYYλ. Φrλολoγfαq Θεo/vfκηg

57. ','...'..,, Mπoυρμπιiκηq Eυιiγγελοq τoυ Pουσ., Mηγαvολoγjαc Kρ{τηc
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ΓevικeS εξετααειS ΖΟ0Ο
(Επιαryιiντεq 2oυ Λυκεioυ PεΘιiμνoυ - N{o Σdoτημα)

58. .........., Mπροκαλιiκη Xαρoriλα τoυ Xρrjoτoυ, Γαλλrκ{q Φrλoλoγfαg Θεo/vfκηg
59. ....,...... Mυoτριiκηg Avαoτdοroq τoν Z., Φυotκoθεραπεfαg Θεα/vfκηq
60' ........... Ξεγtκoti Γεωpγfα τoυ Ιωιiwη, Eφαρμ.Mαθημ. Kρητηc
61. ......,,... oρφαvoυδιiκη Nfκη τou Ntκ., Mαθηματrκcδv Kρriτηq
62. ,.,.,,,.,.. Παπαγrαwιiκη Eυαγγελfα τoυ Eμμ., Γεωπovfαg Θεo/vfκηζ
63. .....',..., Παπαδdκη Παγcδvα τoυ Eυαγγ', Nαυπηγrκ{g Aθrivαg
64' ,,,'',',,,' ΠαπαδιiκηgAvδρdαq του Γ., Evεργ. TεxvrκrigAθrjvαq
65. '........'. Παπαδoυριiκηg Bαoiλεrοq του Av., Eφoρμ' Mαθηματrκιδv Kρ{τηg
66. ..'......., Πατεριiκη .Eλεvα 

τoυ Kωv/voυ, Θερμ. Kαλ. καr Avθ. Kρriτηq
67. .,..'..,... Πατεριiκη Eλdvη τoυ Avτ., Δrotκ. Mοv. Yγεiαq καt Πριivοtαq
68. '.'....'... Πατεριiκη Στυλlαvli τoυ Λεωv., Δlατ. καl Δlαtτολ. Kρ{τηc
69. .........'. Πελεκαvιiκηq Στυλtαvιig του Ιωdv., Hλεκτρoλογfαc Kρ{τηc
70. ....,.,.... Πρrκιiκη Eλdvη τoυ Mrx., Δrατ. καr Δtαrτoλ. Kρriτηc
71. ........... Προκoπιiκη Πoλυξdvη του Γ,, ΙΙλεκτρoλoγfαq Πεrραlιi
72. .,.',,,,,', Poυoιiκηg Kωv/voq τoυ Γεωργioυ, Eπtκorv. καr MME Aθrivαq
73. .'......... Σαββιiκηq Ιωιiwηg του Eμμ., Eφαρμ. Πλryl. καr Πολυμdαωv Kp,i'ηc
7 4. ..,.,,,',,. Σαπouvτ ζri Αvδρομιiγη τoυ Mlx., Παιδ. Δημ, Eκπ/oηq Aθrivαq
75' ,,,',,,..', Σκαρdκηg Kωv/vog τoυ Eμμ., Tουρ. Eπαγγ' Aγ. Nrκολιiου Kρriτηq
76' ,,,..,,'... Σκαρτotλιiκηg Nrκιiλαoq του Ntκ., Mηγαvoλoγfαq Kαβilαq
77, ,.,,....''. Σoφrαvoιi Nfκη τoυ Γεωργfoυ, Πολ. Δoμlκcδv.Eργωv Kρriτηc
78. ...,'.,..., Σπrvθoυριiκηg ΧαριiλαμποUζ τοU Στ,, Eμπ' καt Πoιoτ. Eλ. Aγρ. Πρ. Δυτ. Mακεδovfαq
79, ,,,,',',.'. Σπυρrδιiκη AΘηvιi τoυ Mtx., Λoγroτrκriq Σερρcδv
80. ........,.. Σπυρrδ<iκη Mαρfα τoυ Απ., Nooηλευτrκ{gΛιiρroαq
81. ...,...,.'. Σταγιiκηq }Ιλfαq του Kωv., Ιατρtκric KρΙiτηc
82. ,...,'....' Σταυρrδιiκηg Στυλrαv6g τoυ Γ., Λογroτrκrjg Kρ,iτηc
83. .......'... Στρατrf Mιiρω τoυ Παv', Ψυγολoγiαq Παvτεfου
84, ..,........ Tζoυρμπιiκη Σοφiα του Eμμ., Λογroτrκrig Δυτ' Mακεδovfαq
85. .........', Tρoυλλrvιiq Nrκιiλαog τoυ Eμμ., Πoλ. ,Eργωv 

Yπoδ. Λιiρloαq
86. ........... Tof1γου Ιωιiγγα τoυ Δημ., Kotvωvroλογfαq Kρriτηq
87. ..,'..,.... Totμπtoκιiκηq Nrκιiλαoq του Mατ,, Ψυyoλoγfαq Kρriτηc
BB. .........', Φαvoυριiκη Ιωdγγα-Eυθυμfα τoυ Αλ., Λoγtοτlκηc Kρ,iτηc
89. ',......... Φoβιiκη Eλroιiβετ του N., Eπlοτ, Φ.A. καr Aθλητιoμori
90. ,.,........ XαλκrαδιiκηgΑvτc5vrog τoυ Mrx., Eπroτ. Yπoλoγroτcδv Kρ,i"ηc
91, '........,. Xατζημαρκιiκηq Avτcδvroq τoυ Δημ., Λoμoτrκιig καr Xρηματοorκοvομrκriq Mακεδovfαq
92.''..'''...' Xαyαρlδdκηg Γει6ργrο9 τoυ Ιωιiv., oδovτrατρικ{q AθΙivαq
93. ,....,.,...Xρηoτιiκη Mαρfα τoυ Φαrδ., Παrδ. Nηπ/γcδv Kρriτηq
94. ...,...'... Χρυoοli Eλευθερfα τoυ Γεωργfoυ, Λομoτtκ{q Kρ{τηc
95. ....,....'. Ψαθιiκη Aρ1,upcδ του Avδρ., Παrδ. Δημ. Eκπ. Kρriτηc
96. .....,..... Ψαθιiκη Πoλυξdvη του Eμμ., TοπoyραφfαqΑθ{vαq

ΔlaκpΙΣrls
Mπερβαvιfuηg Nrκ6λαoq, 1οq Πoλιτικιδv ,Eργωv 

Yποδομ{g Θεooαλovfκηq, Toiγγou Ιωιiwα,
1η Korvωηoλoγfαq KρΙiτηg (Pdθυμvο), Bαλoαμfδou Φωτεrvri, 3η Ψυγoλογfαq KρΙiτηg (Ρdθυ-

μvo), Torμiπoκιiκηq Nrκdλαoq, 4og Ψuyoλoγfαq Kρ{τηq (Pdθυμvo), Koιrrcroυρoιiμπηq Kωv-
αταvτfvog,, 5og Eπloτriμηg Yπoλoγroτcδv Kρrjτηq, Πελεκαvιiκηq Στυλrαvιfg, 6oq }Ιλεκτρoλo-
γfαq Kρrjτηq ΙΙριiκλεlo, Kαραγrι5ργog Πιivoq, 7og Φυorκriq Kρriτηc (lΙριiκλεlο), ΨαΘι1κη
AρYυρ6, 7η Παrδαγωγrκιi Δημ. Eκπαiδευoηg Kρ,i'ηc (Pdθυμγo), Kιiλλα Awα Mαρfα, Bη Bro-
λoγfαg Kρr{τηg (Hριiκλεlo), Σoφrαvoιi Nfκη, 8η Πoλ. Δoμrκcδv,Eργωv Kρ{τηc (Hριiκλεlo), Κo-
κoλoμιivιη Mαρfα Eλivη, 9η Πολlτrκ{g Eπroτ{μηq Kρ'i.ηc (Ρdθιrμvo).

36 - Σyεδiα 2001



MαΘητκιi Σιryβoriλrα Σ1oλrκoιi, EτoUξ 2000.2 00 1
(πρo{λθαν απ6 ττg εκΙoy{gτoυ Noεμβρ[oυ 2000)

A. Δεκαπεvτoμελ6g Ξ1oλεioυ

Tαιcτικd'μ{λη
1. Πριiεδροq:
Περroοιiκηq Nfκoq
2. Avτrπριiεδρog:
Παπαζαxαρfου Avτρ6αq
3. Γραμματdαg:
Αvδρουλιiκη Στdλλα
4. Mdλη:
Θεοδooιiπoυλog Mαvιiληq, καr

5. Δoυλγεριiκηq Γrιiργοq
6. Kαλλoγεριiκηq Γrc6ργοq

7. Φρuγαvιiκη Nατιioα
8. Λfτrvαg Avτc6vηq'

9. Xατζηδdκηq Mlγιiληg
10. Παπαδιiκηg Nrκιiλαoq
11. Σταματιiκηg Mηvdq
12. Θεoδωριiκη Kατερfvα
13. Aγρrμιiκη Ιωιiwα

14. Xατζ{q Kcδoταq,

15. Kλιiδοq Mαvιiληg

Aναπληρωματικd, μ{λη
1. Nημιiq Θoδωρriq
2, Λεμπrδιiκηq Mαvιiληg
3. Koυκουβιiγrαq Γrιδργoq,

4. Xατζημαρκιiκηq Bααiλεrog

5. Aλεξfoυ Αλdξηq

B. Πεvταμελη ΣυμΘoιiλlα μαΘητικιbv κolvoτητωv
(Πρ6εδρoc,, Γραμματ{'αg, Tαμtαc,, Mελη)

A1
Avδρουλrδιiκη A1γελrκri
Boγrατζrδιiκη Στdλα
Γrαμπoυδιiκη Krκli
Δουλγεριiκηg Γrιδργog

Δαvδoυλιiκηg Γrcδργoq

M
Kαvακιiκη Avαoταofα
Kαραoγλιivη Eυαγγελfα
Ιερωvυμιiκη Χαραλαμπfα
Kλιiδoq Mαvdληg
Ιερωvυμιiκη Aθηvιi

A3
Kωoτoυλιiκη Eλ6vη
Koτζαμπαοιiκη Nrκoλdτα
Kυρrακ6κη Mαρfα
Ιoυδιiκη Eλευθερfα
Moυρτζαvιiq Φiλrππoq,

^4Παvαγtωτιiκη Mαρfα
Πεv{ Mαρfα
Παπαγεωργfoυ Δσαπotvα

Παραμoυδιiκηq Γrcδργoq

Nταγκoβιivoυ Bιioω

A5
Tρoυλrvιiq Γrιiwηg
Σταγdκηg Λευτdρηg
Φαoουλιiq Χιiρηq
Σταματογtαwιiκηg Θοδωρ{q
Σφακrαvιiκηg Mrxιiληq.

B1
Aγρrμιiκη Ιω<iwα

Bελovιiκη Θεoπfoτη

Avτωvιiκη Mαρfα
Γrαwακιiκη Eιiη
Γυπαριiκη Αvαoταofα

Β2
Zαyαρ6κηq Γrc5ργoq

Δρrβιiκoυ Kυρrακri
Kαλλ6ργηq Γrcδργοg

Kαπεταvιiκηg Θoδωρ{g

Hλrdκη Bιioω

B3
Kλιiδoυ,Eλη
Mαμαλ6κη Ζαμπiα
Koυργrαvτιiκηq Γlιiwηq
Λfτtγα Avτωγfα
Mαραγκoυδιiκη Eλdvη

Β4
Nrκολtδιiκηq Αvτcδvηq

Ntκολrδιiκηg Σταriροg

Nεοvιiκηg Δημ{τpηc
Πλα1γαρfτoα Αμιiρvτo
Παπαδιiκηg Nfκog

B5
Φωτιiκη Aγτωγfα
Tζαvακιiκη Bιiλrα
Tρουλrvιig Mrxdληq
Φραγκιiκηg Mrxιiληg
Φωvαζιiκη AΘηvιi

Γ1
Avδρoυλιiκη Στdλλα
Mαoτραvτωvdκηq Σταriρog
Γκαγκαoυδιiκηq Ιωot|φ

Αλεξfου Αλdξαvδροg

Γαλιivηq Mιiρκoq,

Γ2
Kαπετ αvιiκηq Mατ θαfoq,

Kαvακιiκηg Δημti"ρηc
Kαραγrιil,vη Bαρβιiρα
Δρακιiκη Bαorλrκ{
Kιμrωv{ Mαρfα

Γ3
Mαprvιiκηq, Γrιiwηq
Mαvτdg Θαvιioηq
Ι.{ημd,c Θoδωρ{q
Moαxoιiρη Eλdvη
Λαγουδιiκηg Δημ'i-ρηc

Γ4
Περrooιiκηq Nfκοg
Παπαζαρfου Avδρdαg

Πετρουλιiκη Xριiοα
Παπαδοοηφιiκη Χρroτfvα
Σταγιiκηg Mαvιiληq

Γ5
Σταυρrαvdκη Mαρfα
Xιiμπηq Θαγιioηq
Xατζlδιiκηg Mαvιiληq
Tζωρτζιiκηq Mαvιiληg
Xατζ{g Kc5oταq

I
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Mιrι εδτiλcυoη ...,ψ,'n αasιx:i1
Aπ6 την αρχiτηs oyολιrcflq yρoνιd'q επικρατoτj-

oε 6να κΙiμα αyωνiαg yLα τo αν θα πραyματoπoτ-
oιjwαγ τo καλλιτεyνικ6 τριliμερo πoυ oνειρευ6μα-
oταν απ6 την πρoηyo6μενη yρoνιd.

,oλoτ 
εfμαaτε περιiφανoι yια τα lημιoυρyιiματα

μαζ ι{αL πρ6πετ να oημειciooυμε 6τι υπd'ρyoυν
αληθινd' ταλ{ι,τα ανdμεοd μαc,, Γτ' αυτ6 dλΙωοτε
θελαμε με τ6oη γαρd να τα παρoυσιdooυμε.

,Εφταoε 
τε)νικd η μ6ρα τηg απ6φαoηc,. Eυτυycilq

yια 6λoυ9 μαq oι rcαθηyητ{'q δ6yθηκαν και μdλιcττα
με μεydλo ενθoυoιαoμ6. Mαq rcιiλεoαν οτo yραφεio
τoυq καL μαc, αyαΙt,o[yωσα\] 6τι ιiταν πoΙd περιiφα-
νoι yLα μαζ. Mαq {δωoαν rcoυριiyιo και πρoθυμo-
πoιιfθηrcαν να βoηθfooυν oε 6'τι yρειαζ6μαoταν.
,Hμαoταν 

τ6oo ευτυyιoμ{ιloτ αλλd κατ τ6oo oυyκι-
νημ{νoη πoυ κdθε διdλετμμα θαυμd'ζαμε oτoy πd.
yαιcα αyα|coLyc6oεωy την επioημη oυyκατdθεoη
των καθηyητc6y yLα τη1/ πραyματoπofηoη αυτιfg
τηg πολιτιoτικiq εκδιiλωoic, μαc'

Και o αycδναg αρyiζει! Aνdμεod μαg επιιdρατoιj.
oε 6να9 μεyαλaζ ενθoυoταoμ6s αλ)'d και μια 61ι
μLκρi αyωνfα yια τo απoτ{'Ιεoμα, αφoιj εixαμε
αναΙdβει τιg ευθιjνεg 6yι μ6νo τηq παρoυαiαoηc,
των δημιoυρyημd'των αλλd, rcαιτηq oρyιiνωoηg.

To καλLιτεyνιlc6 τριliμερo θα yιν6ταν oτo τθ"oq
τηg oyoλτκιfg γloνιdq..Ετoτ, Ιoιπ6ν, εiγαμε αρκε-
τ6 yρ6νo μπρooτd. μαq, αλλd' rcαι πd'Ιι {πρεπε να
ερyαoτoιjμε oκληρd rcαι να αρyiooυμε αμ{oωc, τιq
πρoετoιμαoiεq' yLα yα {yoυμε {να καλ6 απoτ6λε-
σμα.

Aρμκd επιθυμoιjoαμε να yiνει η εκδ{)"ωoη oτo

γcδρo τoυ oyoΙεioυ μαc,. Δυoτυycδq 6μω9 δεν εiyα.
με αfθoυoεg κατdλληΙεc, yιατ6τoιoυ εiδoυc, εκδη.
Ιcδoετc,.'Ετoι απoφαoioαμε να βρoι5με μτα αiθoυ-
oα μ{οα oτην π6Ιη. TεΙιrcd καταλfξαμε oτην αi-
θoυoατoυ Aytoυ Φραyκioκoυ πoυ με μεycλη yαρd

μαg παραyc6ρηoε o Δfμoq,
Aπ6 τη στLyμi πoυ δει' εiyαμε πια τo ιiyγog yια

τo ycbρo πoυ θα yιν6ταν η εκδfΙωη, αρyioαμε να
oρyανcδνoυμε τoν τρ6πo με τoγ oπoio θα παρoυoιd.

ζαμε τα εκθι{ματα |cαL τLq 6λλεq δημιoυρyiεc,',Ετoι
yωρ{oαμε την αdθoυoα oε δdo μ{ρη, 6πoυ oτo {yα
θα εκθ{ταμε τα {ρyα ζωyραφικlig και yΙυπτικfig
ιdαL στo &λλo θα παρoυoιd,ζονταν oι μουoικ{q αυν-
θ6oει9 και τα πoιιiματα. H {κθεoη ζωyραφικι{g θα
ι[ταν ανoιyrιf 6Ιητην ημ6ρα, yια να μπoρoιiν νατη
θαυμd,ooυν 6Ιoι, ενcδ καθημερτνd θα παρoυoιdζo-
yταy πoLητιΙc{q και μoυoικ{'q oυνθ{'oειg απ6 τoυq

μαθητ{q πoυ εiyαν δoυλ{ψει τ6oo oκληρd.
M6Ιιg απoτa\ειc6oαμε τo πρ6yραμμα των εκδη-

λc6oεων, με μεyd'Ιo ζfiΙo φττd'ξαμε τιq πρooκλfi-
σεLζ' τιζ oπotεg θα oτ{1'ναμε oτoυq καθηyητ{g' oττq

Φx{s,ηs π6λη9, καθcδg και oε oυyyενεiq και φi-
λoυg' Tιg πρooκλιfoειq τιq φτιdξαμε μ6νoι μαg rcαι
αυτ6 μα9 {δωoε πρ6oθετη ικανoπoiηoη.'oμωg και
αυτιi η δoυλειιi μoτρd,oτηκε, αφoιi yωριοτιfκαμε oε
oμdδεg. 

,Aλλοι 
ζωyρdφιζαν τιg πρoarcλιioειg τcαι

d)λoι τιq τoπoθετoιjoαy oε φαrcil.oυg. Arc6μα δημo.
oιειjoαμε μια αναrcoiνωoη oτην εφημερiδα με τηγ

ημερoμηνtα τηq πoΙττιoτικie μαq εrcδιiΙωoηq και
τoιyoκoλλιioαμε dλλεq oτα oγoΙεiα.

Mετd απ6 6Ιεq αυτ{c, τιq πρooπdθειεc,' ΙtαL αφo1j

περdoαμε πoΙιj ευyd'ριoτα 6λoι, αυτ6ν τoν καιρ6
τηq πρoετolμαoiαq, 6φταoαν oτ μ{pεq τηc, εrcδfλω-

ηg.,oΙoι ιfμαoταν oυyιιινημ{νoι πoυ τα καταφ{-

ραμε \)α φτdooυμε ωg εδc6 και yεμdτoι αyωνiα πε-

ριμ{ναμε τo τ{λoq τηq yια να δo,jμε τo απoτιil"εομα.
Ευτυycδq, 6μωζ, η εrcδιiλωoη πι{yε ττερiφημα, oι

yoνεic, ιiταν περιfφανoι yια τo επiτευyμd μαg rcαι
oυνεydρηκαν τoυq καθηyητ{q πoυ μαc εμπιοτειiτη-
Ιcανt ιtαL μαζ επ{τρεψαν τη./ πραyματoπotηoιi τηc,.

Tην επαιiριo oτo oγoλεio oι rcαθηyητ6q μαζ επL-

βρd'βευoαν yια μiα ακ6μα φoρd, μαg {δωoαν rcoυ-

ρdyιo rcαι μια υπ6o1εoη 6τι θα υπdρξουy rcαι dλ-
λεq... τ{τoιεc, με)λoντικ{g εκ6ηλcδoειg.

Aλιiθεια! Π6oo ωραiα θα ιiταν 6λα αυτd',. αy
liταν πραyματικ6τητα!

Ayy{λα Xρηoτιfi'κη

***

Aξιooημεicυτε6 δρααcηρι &cητ eq
1. Συμμετoxli μαθητcδv μαq στοUq Παvελfuiu-
ouq Καλλτεyvlκofq Aγι6vεg με δrακρfoεrq

α) οτη Moυorκri: TQρfτα Mαρfω καr Γεβετζ{
Φαvri

β) oτo Xοριi: τo xoρεuτtκιi μαg oυγκριiτημα
απoτελofμε απιi τoυg: Kοκoλιiκη Mιiρκο, Δρα-
κιiκη Bαorλtκri Nrκoλrδdκη Avτc6vη, Koκoλιiκη
Avvα, Παγιδvη Γεcδργlo, Mαθroυδιiκη Mαρfα,
Mαγτιi Aθαγιiotο καr Kαρπουζιiκη Eλπiδα κατd-
λαβε τηv τρfτη θdαη oτov Παγκρliτrο Δlαγωvt-
αμιi παρoυorιiζovταq παραδοotακοιig Kρητrκofq
xoρoιiq.

2. 
.Eκδooη 

ημερoλoγfωv καr λεuκωμιiτωv.

3. Δωρειiv δrαvoμri απ6 τoug αuvτελεατdq
τou περrοδrκoιi μαg Σyεδiα τωv παρακιiτω
παριiλληλωv εκδ6oεωv τoυ ΙTροξ τουg μαθη.
τdq τηg A, Λυκεfoυ

α) "Mαθητrκ6ζ Kotv6τητεg. Λιiγoq καr Πρ.ih"
(Xρηoτrκ6 βrβλfo Ytα τη αωoτ{ λεrτoυργfα

τωγ Mαθ. Kοlvoτt{τωv Kαl τηζ .αxoλκ{q ζω{q,
γεvrκιiτερα).

F) Mαθητrκιig Kαvovrψιig 2oυ Λυκεfoυ
γ) .Πoιητtκof Σγεδrααμof,
Συλλoγri ποtημιiτωv τωv μαθητc6γ του 2oυ

Λυκεfoυ με oτιixo τηv πρoβoλri τηq μαθητrκriq
οκdψηg καl ευαtoθηofαq αλλιi Kαl τηY εvθιiρ-
ριΙvση τηq εξωτερfκευαrig τουq.

4. Συμμετoyri oε dρειrvαμα τηv Eκπαrδεuτr-
κri MεταρριiΘμroη.

H dρευvα διεξιixθηκε απιj τo Σfvδεoμo Φrλο-
λι5γωv Pεθriμvoυ (Σ.Φ.P.) καr απooκοnοιiαε
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στηγ KαταΥραφΙi τοU βαθμoιi τηq απoδομig απσ

τoυg μαθητdq, τηg εκπαrδευτtκ{q μεταρριiθμr-
σηq Kαl τωv ιjπotωv πρoβλημιiτωv αυτ{ δημr-
oriργηoε στoUζ ουσtαστtκοιig αποδdκτεq τηg. Tα
πoρfαματα τηq dρειrvαq, αυζητriθηκαv oε διημε-

ρfδα τoυ Συvδdαμoυ Φrλoλιiγωv oτo Pdθυμvο,

εvτ6q τoυ Δεκεμβρioυ 1999 καr oτιiλθηκαv oτο

Yπουργεfο Παrδεfαg Kαl στo Παrδαγωγrκιi Ιvατl.
τoιiτo με οτιixο τηv απιiλεrψη τωv αδυvαμtcδv

τηg εκπαrδευτlκr|g μεταρριiθμroηq καl τη βελ-
τfωoη τωv προγραμμdτωv τηq.

Aξfζεr vα oημεlωθεi ιjτt τα πoρfoματα τηg
dρευvαq (oτηv oπofα αυμμετεfxαv ιiλλα δriο Λιi.
Kεlα τηq Πιiληq μαq) καθιδq καr η παρdμβαoη
τηg μαθriτρrαg πoυ ακoλουθεf απααγιiληααv ιiyι

μ6vo τov τoπrκ6 αλλιi καr αθηvαΙκιi τtiπo με
πρι6τα .TA NEA,.

5. Παρεμβ6oεrq μαθητι6v μαq Ylα τηv
Eκπαrδεuτrκri Mεταρρf θμroη

or μαθητ69 τoυ Σγολεfoυ μαq Kι6oταg Pουo.
αιiκηg' (Γ,Tιiξη) καr Ktμtωvli Mαρfα (B, τιiξη)
παρoυofαoαv τoY (αvτfλoYo τηg τιiξηq,Σ με τ1ζ

παρεμβdoεrg τoυζ στη δrημερfiα τουΣυvδdαμoυ
Φrλολι5γωv Pεθιiμvoυ με θdμα: "Ndεξ δrδακτr.
κdg πρooεγyfoεrg. τo ΔEK. 1999 oτo Ωδεfo. Δη-

μoαtεrioυμε τo "Aπιioπααμα απιi τo ημερολιiγr6
τξζ" πoυ δrιiβαοε ηMαρfα Krμrωvr{.

Mαρfα Ιhμrωvri: "Λfγo μtιivo vα,xα>
Θdλω γα σαq Πωζ πoλλιi, απ6 φι1βo ιjμωc μli-

Πωζ σαq κoυριioω πρoτfμηoα Vα σαζ παpουotd.

oω το καθημερtv6 μoυ πριiγραμμα, τo πρ6γραμ.

μα μrαq, πoλιiπαθηg πρoαπιiθειαq, καr εoεfg βγιiλ-
τε τα (ruμΙΙερ6oματιi oαg.

ο 7 τo πρωd: }Ι μητ6pα μoυ φεliγovταζ Y1α τη

δoυλειιi τηg με ξυrrvιiεr μ, dvα φrλf.
. 7 και δdrcα: Αποφαofζω vα oηκωθιδ. Eτorμιi-

ζoμαr, παfρvω nρωtvιi KαΙ στ1ζ oκτιδ εfμαl οτo
δρι5μo γrα το α;oλεfo.

ο B rcαι τριdντα: Πρι6τη c6ρα A1γλrκιi. Δε βρf-
oκω τfπoτα εvδrαφdρov Ylα Yα μηY με ξαvαπιiρεt
o frrvοq.

}Ι καθηγιf τρrα καταβιiλλεt τ εριioτ lεq πρooπιi.
θεrεg, αλλιi πι6q vα επrβληθεf ο, dγα κοtγ6 που
καθdvαg dxer τo δtκιj τoυ λιiγo vα μηv εvδrαφdρε-

τα1 Ylα το μdθημα; 
.Αλλoq 

dxεr πιiρεt Proficiency,
ιiλλoq δεv ξdρει λdξη αγγλlκιi. Αv κιiπorog εvδtα-

φdρεται;,Eγαoε!
ο ΔειjτεPT cδρα' Δiκαιo: Διiο cδρεg δlιiβαζα γθεq

και ιiμωq φoβιiμαr πωq, αv με εξετιioεr η καθηγri.
τρld μoυ, δεv θα τηζ Πω τfποτα. Aμφrβιiλλω αv
αυτd τo βrβλfo ιiταv γριiφτηκε απευθυγιiταγ oε

μdvα.,Exω ακoιiοεt ιjτr τo βο{θημα πoυ υπιiρxεt εf-

ναt καλιiτερo. Aλλd, 6ταγ τo ζriτηoα, η μητdρα
μoυ μoU εfπε: .E, ιixr και oτo Δfκαιο βor!θημα!
Ξdρεrg πc6q βγαfvoιrv τα λεφτιi; Nα δrαβdoεlg vα
τo καταλιiβειg".

Θα τηg το δι6oω γα το δtαβιioεr, Efμαι ofγoυρη
<jτt τελtκιi θα μου τo πιiρεt το βo{θημα, γrατf
ακιiμα καr σ, αυτd τo βorfθημα θα δc6oω παvελ-
λrivrεg KαΙ αΠ, αυτιj θα κprθεf το μdλλοv μoυ.

ο Tρiτη cΔρα, Κεiμενα; Πιioo γρr{γoρα περvιi

πιivτα αυτ{ η cδρα! Mrα oτrγμ{ μιivo ξσφυγα κr
αυτ{ γlα vα αvαρωτηθcδ τf ωραiα πoU θα ,ταv,

αγ ιiλot or καθηγητdq εfxαv τη δυvατιiτητα vα
κιivoυγ τo μιiθημα ευx6ρtoτo, εvδtαφdpov καt
τελκιi xρriotμο.

ο T{ταρτη c,5ρα, Χημεiα: Tf xημεfα εfvαr αυτri,

οτηv αfθoυαα ιiπoυ κιivoυμε καr Ιατoρfα; Evcδ-

oεtg, αvτrδριiσειq στoγ πfvακα δε μoυ λdvε τfπo-

τα| Πιioο vα κoατfζεt ιiραγε dvα εργαoτr|ρro xη-
μεfαq';

. Π6μτπη cilρα, Aττιy6νη: Tιioo ωραfο μιiθημα,
θυofα oτo βωμι5 τηq riληq! Δεv αvτdxω ιiλλo!
Tρdxoυμε καl ο, αυτ6 6πωq και oε ιjλα τα ιiλλα

μαθrfματα vα προλιiβoυμε γα βγdλουμε τηv
fληl Θα μπoρdooυμε;

ο ,Εκτa 
cΔρα, Mdθημα επτλoyfig: Mιjvo μιiθημα

επlλoγ{g δεv εfγαt: Tο επdλεξα, αφοri το αyoλεfo

μoυ απdρρrψε τρεtq επrλογdq. E, δεv εfxα καt

πολλdq! Mι1vο Σxdδrο { Ξdvη Γλcδooα. 
,Eρrξα

κλr{ρo καr βγrjκαv Γαλλικιi. Θα τo υπooτι5. τf
ιiλλo vα κdvω;

ο Διjο η cilρα: 1ν3τpωoηl Efμαr επlτdλoυg οτο
oπfτl μoυ! 

,Exω 
δrio επrλογdg: Nα φdω _μ6vη

μoυ, γrατfot γοvεfq μoυ αxολιivε στ1ζ τpεlζ- κα1,

ιiμα πρoλιiβω, vα κorτdξω ξαvιi τα μαθιiματα γtα
τo φρovτroτ{ρro ri vα κorτιiξω τα μαθriματα τoυ

φpοvτιoτry:fου καt αγ πρoλdβω vα φιiω, Eπrλd-

γω vα φιiω. Avοfγω Kαt τηγ τηλειipαoη, Σε λfγο
ακοriω oτo θυρoτηλdφωvο τov πατdρα μου vα

μoυ λdεr vα κατdβω vα με πdεt oτο φροvτtoτ{-
ρtο. Ωx, π6τε πriγε τρεlq;

. 3 με 6: Φpovτrοτ{ριo. Bdoαvo, απoλiiτωq
απαραfτητo,

ο.Εξι ηclρα:,E'ργεταr η μητdρα μου vα με πα.

ρεl. 
,Exεr πtα vυxτc5oεr. Στo δριiμo πρoq τo oπfτr

βλdπω τoγ Klvηματoγριiφo. Πιjαo θα riθελα vα
πιiω! }Ι μητdρα μoυ βλdπεl απdvαvτt το YυμYα-
oτriρro. "Tζdμπα πfuiρωoεg καt αυτιiγ το μlivα.
Aφoιi δεv πρoλαβαfvεrg, γrατf γριiφεoαr;" To κο-

λυμβητriρlο αvαγκιiατηκα γα τo oταματtioω,

γtατf απαtτoliοε καθημερrv{ προπι5vηoη KαΙ σι,.

γκεκρrμdvεg cδρεq. Δεv περfμεvα ιiμωq 6τr δεv θα

li
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,βptoκα oγεδιiv καμfα μdρα γrα λfγη YυμYαστΙ-
K{Ι

. 'Eξι και τ{ταρτo: Φτιiγω oπfτt, κιivω dvα
YτoUq, πfγω dvα γυμιi, καr κιiθoμαr oτo γραφεfo
μου. Απιi πori v, αργfoω; Mε τf δrivαμη vα κιivω
πριiγραμμα μελdτηg γrα τηv επιiμεvη μdρα; Πρo-
oπαθc6'..

,Yoτερα 
απιi δυo - τρεrg ιδρεg γτυπιiεt το τηλd-

φωvo' Tο περrμdvω αυτιi τo τηλεφιδvημα. Efγαr
dvαq φfλoq μoυ πoυ μ, αρdoει πoλιi. ,Eγω πεr
ιiμωg οτη μητdρα μoυ Yα μη με δcδoεr. Efvαι γα
ερωτεliομαt ; Tα Σαββατoκιiρtακα μoυ xρεrιiζo-
γτα1 YΙα τηγ Πρoετo1μαofα τωγ δrαγωvrαμιiτωv!!
Eπαγαoτατcδ! Προαyεrcδvoμαr! Σιrvεxfζω!

ο 10 και μιoιi: Avοfγεr η πιiρτα τoυ δωματfου
μoυ. Mπαfvεt o πατdραq μoυ. Γrα vα πληρcδvεr
τη δωρειiv παtδεfα, βoηθriματα, φροvτtατtiρtα,
δoυλειiεr μdxρι αυτti τηv cδpα. M, αγκαλrιiζεr.
Θα ,θελα πιiρα πολf μετιi τo φαγητιi vα κoυβε-
γτrιioω μαζf τoυ, αλλιi δεγ μπoρc6 vα π<iω τηv
ιiλλη μdρα αδrιiβαoτη.

Moυ περvιiεt απιj τo μυαλι1 v, αφtioω τα θρη-
oκευτtκ6 Kαl \Ια κιivω τηv ιiρρωoτη τηv ιδρα
τηq Γυμvαoτrκrig καr vα τα δrαβιioω τι1τε. Aλλιi
θυμr{θηκα ιiτr dxω παμivει με αυτr|v τηγ (dvτo-

vη δριioη,. .Eτor 
δrιiβαoα Kαl τα Θρηoκευτtκιi

καr κοrμ{θηκα oτη μfα. Aυτιi. Kαr δεv εfμαι απιi
τoυg μαθητdq που θα θυofαζα τα πιivτα Ylα τo
δrιiβαoμα, καr σγω Kαl τηY τιixη or καθηγητdg

μoυ γα δfvοιrv τov καλιiτεριi τoυq εαυτιi. Φαγτιi-
ζoμαr ιiτr θα υπιiργoυv καl yεtριiτερα. καλfτερα
δε voμfζω.

Ευyαριoτω.

6, Mrα αξr6παrvη πρωτoβoυλfα
.oπωq 

πληρoφορoιiμαoτε απd τογ τoπtκιi τιi.
πο, o Δrfμoq Pεθιiμvου πρoτfθεταt vα Πρα}ματο-
πotliαεt πrλoτrκιi απd τo Φεβρουιiρrο τoυ 2001
Πριiγραμμα φfλαξηq Σγoλrκr6v Kτrρfωv. To
πριiγραμμα αυτιi πρoβλdπει τηY εφαρμoγri τoυ
Σγολrκori Φιiλακα oε oγολtκιi κτiρrα 745 

^4-μωγ τηζ x6ραg μαq Kαt ypηματοδoτεfταr απo-
κλεtoτlκιi απιi εθγtκotiq πιiρoυq. Mεταξr1 τωv
αxoλεfωv του Δriμoυ μαg σγεr επlλεγεfκαt τo δl-
κιi μαg oxολrκιi αυγκριiτημα τoυ 2ου Λυκεfoυ -

Γυμvαofoυ.
Δεv μπoρotiμε Yα μη γαrρετliooυμε μtα τdτοtα

εvdργεrα με τηv οπofα τα αloλεfα θα πιiψοιrv vα
gfγα 

"ξdφραγα αμπdλtα,. Πρdπεr ιiμωg vα παρα-
δεxτoliμε ιiτr τα oyoλεfα δεγ κrvδιrvεrioυv μιivo
απιi dξωτερικοιig αλλιi καr απιj εoωτερtκοιig
εγθρoιiq,, δηλαδrf εμιiq τουg fδloυq τoυg μαθητdg
με τηv KαταστρoφΙKtj μαvfα πoυ μαζ Χαρακτry:f-

ζεr ri τηv αvoxli απdvαvτl στouq καταoτρoφεfg,.
Eδcδ καλοιivταl γα αvαλι1βουv τrg ευθιivεq

τουζ ot Mαθητrκdq Kolvιiτητεq και κιiθε μαθη-
τtig γωρroτιi, που πρdπεr vα βλdπεr τo oyoλεfo
ωq κdτr uδrκιi τoυ,.

Mε τηv ευκαlρfα ηΣpδiα αu1aαfρει τηv Πρω-
τοβουλfα τωvμαθητι6v του Α3 πoυ μαζf με τηv
καθηγ{τρrιi τoυζ κ. Bαorλlκri Παfuεριixη καr
oε μdρεq αργfαg dκαγαv τηv αfθoυoιi τουg α1vcδ.

ρrατη (με τηv καλri dvotα) κατιi γεvrκr{ oμολο-

Yfα.

7. Eυρωπαiκιi Eκπαrδεuτrκd πριiyραμμα

"Σωκριiτηq"
Tο Σxολεfo μαζ σε αuvεργαofα με τα αxολεiα:

PolhemsskoΙan, GavΙe Σoυηδiαg καt Escola
Secundaria Mouzihno da Silveira, Pοrtalegre
Πορτoγαλfαq ΠραYματoΠotεf γrα δειiτερη αyoλr-
κli xρovrιi EυρωπαΙκ<i E κπαrδευτ tκι1 Πριiγραμ -

μα Σωκριiτηg, Δρdoη Ι με υπεriθυvoυζ εKΠαι-
δευτtκoιiq, τηv Avααυαofα Δεrκτιiκη καr Mα.
ρfαAαιρrvιiκη.

Στιiyor τoυ πρoγριiμαμτοg εfvαr η εξοrκεiωoη
με δrαφορετrKdg "66γ}1ofρεq, 6q1 γλcδooεq, η
εvδυvιiμωoη τηg EυρωπαΙκriq ταυτ6τ4ταζ, 4
σvταξη τηq Eυρωπαiκriq δlιioταοηg oτη δrαδlκα.
ofα τηg μιiθηoηq κα1 η επIκoΙvωvfα μεiαξri μα-
θητcδv καr καθηγητc5v απιi δrαφoρετrκdg x6ρεζ.

To πριδτo dτoq ot μαθητdq επεξεργιioτηκαv θd-

ματα σΧετrκιi με τηv πι1λη μαq καr ot εpγαofεq
τoυg δημoorειiτηκαv oε δtακρατrκιj dγτυπο πoυ
εκδ6θηκε ατη Σoυηδfα.

Tο δειiτεpο dτοq (2000-2001) ol μαθητdg επε-
ξεργιiζovταr θdματα oγετtκιi με τη .Δrατροφrf
καr Kουλτοfρα)>, με oκοπιi τηv παραγωγri βrvτε-
oταtvfαg.

Στα πλαfotα του προγpιiμματog καθηγητdg
τoυ 2oυ Λυκεfoυ επroκdφτηκαv τo Gavle Σoυη.
δfαq τov περααμdvo Σεπτdμβρro ιiπου ουvαvτt|-
θηκαv με Σoυδηoιiq καr Πoρτογιiλουq αυvαδdλ-

φoυζ τoυζ και oυζriτηoαv τtg δραοτηρlιiτητεg
τηq β,φιioηg του πρoγριiμματoζ.

or μαθητdg ΠοU σUμμsτεfxαv oτo πρι1γραμμα
κατd τo oγολrκιi dτoq 1999.2000 Mατθαioq Κα-
πετανd,rcηq, Βdoω Δρακdκη' Πελαyiα - Mαρiα
Σφακιανdκη, MανωΙiα Tζανακd'lcη' ΕΙ{νη Φρα-
yκιαδdκη, A^lαoταοiα Φρυyανd'lιη, Mαριdννα
ΣταυρoυΙd,rcη, Mαρiα ΣταυρoυΙdrcη, ΕΙ{νη Mo-
o y od ρ η, N iκ o c, Β o υτ ζoυ ρ d lc ηq, E ιj η Κo μην dτ oυ,
Mαρiα Mαθιoυ\drcη' Γιdννηq Χατζηνικολdoυ,
Κc6oταq ΧατζΙfq, Zαμπiα Mαμαλ"dκη,

40 - Σyεδfα 2001



oι μαθητdg που αuμμετdxοuv στο πριiγραμμα
κατd το αγoλrκιi dτog 2000-2001 εfvαι: Mooxoι|-

ρη EΙ6νη, Mαθιoυδdκη Mαρtα' Κoμηνdτoυ Ειiη,
Δρακd,κη Βdoω, Κιμιωνιi Mαρiα, Καπετανdκη
ΕΙιο o cδ, Κακοy ι αν ν dιtη Κων l ν α, Καπ ετ αν drcη Γ ε-
ωρy iα, Καρ αy ι cδρy ου Ay αoτ αo i α' Β ιδ dκ η Σ6λβ ια'
Aρyoντd'κη Xρυ oο6λα' Γιανν oυod'κη Eιlη, Σκoυ -

Ιoιjδη Xριiοα, Παπαδdlcηg Niκog, Ξανθ6c, Xριi-
οτoq lnτ Aρyοwdrcη Nfitη.

8. 2000: ...Eτοq Σεφdρη"! Πoroυ Σεφdρη;
,Evτovo 

εvδrαφdρov πpoκιiλεoε η παρdμβαοη
oμιiδαq μαθητι6v τηq Γ, τdξηq του Λυκεfoυ μαg
κατιi τηv ημερfδα μγημηc καr αvαφoριiζ στoγ
ποrητιi Γrcδργο Σεφdρη Πoυ ΠραYματoποfηoε
τηv 1,12,2000 oτηv .Περtηγητtκri Λdoxη" ρ

Σιivδεαμog Φrλολ6γωv Pεθιiμvου με τηY ευKαl-

ρfα τoυ ...Eτouq, Σεφdρη" Kαt με τfτλo: ..o
Γlι5ργoq Σεφdρηq αυα α;goλrκιi εyyεrρfδrα
τηg Δευτερoβ6Θμrα9 Eκπαfδευoηg"'

Tηv oμιiδα αποτελoιioαγ o Xρ{αυoq Σακελ-
λαρfδηq, η Eλdvη Moυoyoliρη, o Θαvιiαηg
Mαvτιiq καt o Γrι1wηg, Χατζηvrκoλdoυ, που
εκπρooωπιδvταζ τoυζ oυμμαθητdq τoUζ Kαl
εvαλλαoιiμεvol στηv αvdγvωoη, δrιiβαoαv τηv
παρακdτω αvακofvωoη:

Mε αφoρμιi τα 100 yρ6ντα απ6 τη y6ννηoη τoυ

Γιδρyoυ Σεφ6ρη, ωg oμdδα που εκπρooωπεi τo

oιj^loΙo των μαθητcδν τηc, τdξηe μαg, θ{Ιoυμε να

δωooυμε την επι6να πoυ {yoυμε οyηματioει ol[με-

ρα yιατo μεydλo μαg πoιητfi,
Τo μ6νo πoυ μπoρoιjμε να πoιjμε με απ6Ιυτη βε-

βαι6τητα 6n εiyαι yνωoτ6 yι' αυτ6ν εiματ τo 6π nμιi-
θηκε με τo Ι'{6μπλ Λoyoτεγνiαg τo 1963 , Λiyoι 6μωq

μnθητ{q {yoυν καταιolfoει ην oυoιαoτικιf πρooφoρti

τoυ πoιητιf πoυ τον oδlfyηoε oε αυτι{τoυ η δtdκρτοη'

o Ι6yoq oτoι' oπoto oφεiΙεται αυτ6 δειl εiιlαι πα-

ρd' η dλιπιiq διδαoκcιLiατoυ {ρyoυ τoυ πoιητf κα-
τd την ενδooyoΙιιιιf μαg ζωf. Εiναι χαραΙdτηρLστL-
ιc6 6τι τα 6 yρ6νια τηg φoiτηofg μαg oτη M{oη
Εlcπαiδευoη {yoυμε διδαyθεi μ6νo 3 πoιliματατoυ
ΓτcΔρyη Σεφ{ρη. Aλλd κατ αυτd,, yωρig να eμβαθ{-
yoυμε στα νοιiματα και τα μηνιjματα πoυ θil"ετ ιlα
περd'oει o πoιητfig ι[ να τα εντd'ξoυμε crτo πΙαtoιo
τηq επoyιfg πoυ ζει rcαι lημτoυρyεi,

Miα απ6 τιg βαoιιι6'q αιτiεg yι' αυτ6 εiνατ η λ-
λειψη yρ6νoυ ltαι τo yεyoν6g 6τι o τρ6πoq Ι{ατα\/o-

μflg τoυ δεν βoηθd' oτην εμπ{'δωση τωy yνcδoεcδν

μαg,,Εναg ακ6μα Ι6yoc, εiγαι 6ττ τα {ρyα τηq οdy-

χρ o ν ηζ Ιoy oτ ε1ν t α c, αντ tμετ ωπiζoyτ ατ απ λ d o αy
{'να ακ6μη τμliμα τηc, διδαrcτ{αg ιiληq και 6xι ωq

πΙευρd τηg τ{yνηq πoυ θα μπoρoιioε να oυμβdλει
oτη yεντlc6τερη κωaτ6ρyειd μαc,'.ooo yια τα δoκi-

μLα πoυ περιΙαμβdνoνται oτα oxoλιrcd βιβΙiα, δεν

yiνεται lruν λ6yoc'.

Συyεπcδζ' δεν μπoρoιjμε yα LσχυρLστodμε 6τι
{yoυμε oyηματtoει oΙoκΙηρωμ{νη (ιπoψη yLα τoy

πoιητlf rcαι τo {ρyo τoυ μ6νo απ6 τα δdo πoιιiματα
πoυ lιδαyτιflcαμε σΓηy Πρc6τη Λυιιεtoυ (".Aρνηoη"

και o0πi αoπαλ"dθωιl") Ιdατ τoy "Td'ευταio Σταθ-

μ6" oτην Tρiτη,
Κdπoυ εδcΙl πρ{πετ να επιoημdνoυμε 6τι η iδια

επιφανειακι[ yνωριμiα yαρακτηρiζει yενιrc6τερα

τo μdθημα τηc, νεoελληνικιfq Ιoyoτεγιiαg, πoυ ενδ
περι{yει μτα 6'Ιλη Ιειτoυρy{α κατ διdoταoη, την
αrυ6λαυoη τoυ ιcεtμ6νoυ, {τoτ 6πω9 διδ6'oκεται ατη

oyoΙυcιi αiθoυoα, πρorcαλεi την αδιαφoρiα, αν 6yτ

την απ{yθετα, των μαθητcΔν. Γιατi o Σεφ{'ρηg να
6yει μια δταφoρετικιf ανττμετc6πτoη;

H ερμηνεiα 6yι μ6νο των πoιημdτωιl τoυ αλλd'

ιtαLτω\) υπoΙoiπωιl Ιoyoτεyνcδν εiναι πdντα ατερε-

6τυπη και επιφανετακfi. H φανταoiα,ΙdαL oL ατoμι-
κ{g κρioειc, των μαθητcδν δεν {yoυν θ{oη o' αυτι[,' .

Πcδg Ιoιπ6ν θα μπoρodoαμε να αyαrufooυμε τη Ιo-
yοτεyνtα Ι{αL τoυc, ειtπρoocδπoυc, τηq καL ιδιαiτερα

μια μoρφli oαν τον πoιητι{ Σεφ{ρη;
Πdwωc,, παρd τα πρoβΙffματα ατην πρoodyyιoη

τηg πoiηοlig του, η τ{yνη τoυ Σεφ6ρη εiναι απαριi-

μι}λη και μαq παραoιjρει oε 6να ταξ[δι oτoν dλη-
νιrc6 yρ6νo,6πoυ oυμπΙ{ltονrαι oι μνfμεgτoυ πα-

ρεΙθ6ντo9 
.ΙdαL τoυ παρ6ντo9 oε μια αδιdοπαoτη

εν6τητα. AπoΙαμβdνoυμε τη δημoτικιf yλcδooα

τoυ' χαραΙdτwτoτuclf,του εθνιoμo6 τoυ. o Σεφ{ρηc,

εiναι {μπΙεoq απ6 φοlg, φωζ πνευματικri, φωg-
oυμμετoγιi oτη ζωι{,

Πρoφανcδg αυτd πoυ ακoιjoατε δεν fταν 6,τι πιo
ιδαι,uc6 lcαt toωq lε oαc, ευyαρtarηoαy. oι απ6ψει9
αυτ{q 6μω9 εκφρdζoυν τη μεyαλιiτερη μερiδα των

μαθητcΔν. oι περιοο6τερoι, 6oo κατ αν oαg αltoιjyε-

ται περiερyo f αιc6μα oαg πρorcαλ"εi yλτo, {yoυμε
τη διd,θεoη να αoyoΙηθodμε με τη Ιoyoτεyνiα,
{oτω ωq μdθημα, yωρig 6μω9την αυoτημi {νταξfl
τoυ στα πρoyρdμματα ΙtαL τoυq ρυθμo6q τωy ιiΙ-
Ιων μαθημd,τοlν,

Etμαoτε β{βαιoι εξdλ\'oυ 6τι και o iδιog o πoLη-

τι[g, 1αρακτψιoτιlt6 παρd'δεLyμα π\} ευματικo6 α'u-

θρcδπoυ, θα επιθυμodoε και θα επιδiωΙtετηy\)ωρL-

μ[α τηg πo{ηoιfg τoυ, αLλ"d ldαL τηζ πoiηoηq yενιlc6-

τερα' με τoυq ν6oυ9.

!

Σyεδiα 2001 - 4L



Θα ιfταν παριiyo-
oo αy {oτω rcαι {ναg
uαθητfiq πρoo{τρεyε
σε μLα βιβλιoθιiκη
uετd, την ανdλυoη
εν69 πoιιfματoq oτην

τdξη, yια να διαβd'.
σεL |{αL \]α απoΙαιjoει
περιoo6τερα 6ρyα
τoυ πoτητιi. Και εi-
ναι rcρfμα o Γιcδρyog
Σεφ{ρηq αΙλd, rcατ

6λoι 6oωy τo 6'ρyo ε[νατ ανειπiμητη9 αξiαq, να μηy
αyytζoυν παι6ιιi 17 rcαι 18 ετcδν,6πωq εμε{q, μ6νo
και μ6νo yιατi αφαιρεiτατ απ6 τη οyoΙικfl ανdλυ-
oη η ελευθερtαηζ πρoσωπL|cιfq rcτνητoπofηoηq.

Ευyαριoτodμε πoυ μαζ ακoιjoαoτε και εΙπ{'ζoυ-

με oι απ6ψει9 πoυ αrcoι1oτηκαν να μη μεiνoυν μιloα
o' αυuiτην αiθoυαα,'.

9, Πoλ.rτrαurκri μρτoγριiφηαη τoυ PεΘfμvou
Mε oτιi;o τη oτεv6τερη yvωρrμfα τωv μαθη-

τc6γ (καl ιixr μι5vo) με τlq πoλιτroτrκdg πηγdq
(εoτfεq κω ΠαραYωYουg πoλtτtαμοti) τηq πιiληq

μαq, μΙα ομιiδα μαθητι6v με τηv παpακfvηoη καl
τη σιrvερYασfα τoυ φrλιiλoγoυ καθηγητri Γtι6ρ.
yoυ Φρυγαvιixη ξεκfvηoε πρtv απιi διiο yριivlα
τo φrλι5δoξo πριiγραμμα: Πολrτroτrκ{ Xαρτο-
Yρdφηση του Pεθιiμvou με ΠρooΠτlκri τηv dκδο-

αη εvι5q Πoλtτroτxοιi oδηγοf τηq πιiληq μαq.
Αlευθιiνθηκαv, λοtπιiv, τιiτε μdoω τoυ τιiπoυ

{ με επroτoλdq πρog τουg καθαριi πολtτtoτtκofq

φoρεfq Kαr τ1ζ oιlvαρμιiδrεq υπηρεofεg αλλιi καr
σε KolYωYΙκοιiq γεvrκιi αuλλι5γoυq καt oωματεfα

με παριiλληλο πoλrτroτικιi dργo. Συ1γlι5vωq σU-

γκρoτ{θηκαv καr δραoτηρrοποrriθηκαv oμιiδεq
ri μovιiδεg oυγκdvτρωoηg υλlκoli με επtτιiπoυ
επιoκdψειq.

}Ι αvταnιiκρroη υπriρξε εvτυπωotακ{. o
ιiγκοg μιiλloτα τoυ υλrκori, 6xr πιivτα αxετtκoιi,
πoυ ερxιiταv κατιi κιiματα ιiρyrζε vα τουζ τρo-

μιiζεt.,Eτoι αuγκρoτrjθηκαv oμιiδεg επεξεργα-
ofαq τoυ υλrκof, xωρfq vα απoκλεfεταt βdβαlα, η
δημoofευoη αυτoιiοtωγ κεtμdvωv - κιiθε ιiλλo
μιiλrοτα. Δεv dλεlψαv, ιiμωq καt οt περlπτc6oεtg
αvαβλητlκιiτηταq κα1 καθυoτερliαεωv απ6 τηv
πλευριi τωv φopdωv καr τη δlκ{ μαg. Eξαrτfαg
τωv vdωγ oυvθηκcδv oτα Λriκεrα αλλιi καt τηg
ooβαρriq περrκoπrig τωv xορηγr{oεωγ στoY τo-

μdα τηg Περlβαλλοvτrκrig Eκπαfδευoηq,. 
.oλα

αυτd αuvdβαλαY στηv αvαθει6ρηoη τoυ αργtκοli
oτιiγου, πoυ riταv η dκδooη εvι5g orivτομoυ καt
εγrαfoυ uΠολtτlοτrκοιi oδηγοri, καt πoυ, ιiπωq

φαfvεταt, τελtκιi θα εfγαr η κατιiληξη μ1αζ...
επαγωγrκriq πoρεfαq.

Tα παrδrιi που μdxρr τογ Ιοfγto τoυ 2000 καl
με οποloδriποτε τρdπo oυμμετεfxαv o, αυτriv
τηv πpooπιiθεtα

Aυyoυoτιi Aφρoδiτη, Aρyoντdκη. ΙΙια, Aπooτο.
Ιdκη Mαρiα' Aνrωνdκηg Tdooq, Akξανδρdκη Ιω-
dν ν α, Aν δ ρ εδ drc ηc, Δημιiτρ ηc,, Β αρ διl d'κη N ircη,

Βoλακdκη,oλyα, Βαβoυρdrcη Aoημεντα, Γαυyιω-
τdκηq Mαν6Ιηg, Δαμανdκηg Niκog, Zα[μd'ιcη

ΧρυoοιjΙα, Καββcλoυ Ευδoξtα, Καββcλoυ ΕΜνη'
Ιaειδfl Mαρiα, Λαμπριν6q Γιdννηq, Λτνoξυλdrcηg
Β αyy εLηq, Λε β εvτ dκηq αλΙ ξαν δ ρ o q, M π ερ β αν dκ ηq
Στ{)νιog, Παycδνηq Γιcδρyoq, Πλαiiη Λ{να, Πρoκo-
πd'κη ΠoΙυξ{νη, Πρoκoπd,κη Xρυooξ{νη, Πoλooη-

φdrcη Δriρα, Πod)"ιoυ Γεωρytα, Κoυταλdq ΓιcΔρ-
yοg, Poυooιircηq Κc6oταc', Σoυρiq Γιιiννηg, Σoυ-

μπαod'rcηq Aδd,μ, Σταυριδdrcηg Γρηy6ρηq, Σταυ-

ρoυλdκη Ιωd'ννα, Σταυρoυλdκη Mαριdννα, Σταυ-

ριαν6.κη Mαρiα, Φρυyανdκη Nατdoα, Xαριτdκη
Διiμητ ρ α, Χατ ζηy ρ ηy 6 ρ η9 Σ { ρ y ι o q'

Tα παlδrιi Που σι,μμετεfγαv ατηv ομιiδα 2000-
2001 εfvαl:

Aν δρoυλιδd,κη Ayyελικιi, Βαoιλdκη Ιωdννα,
Βoyιατζιδdκη Στελλα, Γερdκηg Φciτηq, Γoυνdκη
Βιρyινtα' Δαμανdrcηg Κcboταq, ΔανδoυΙdκηc,
Γιciρyog, ΔαorcαΙdκη Aννα, Δαoκαλdκηg Mιγd-
Ιηg, Δαφν o μι[λη Π αρ αακ ευ ιi, Δαφν o μιiληq Γ ι dν -

νηq, Δελfμπαη Ιωdννα, Δερμττζd'rcηc, Παττελι[q,
Δραμιτιν69 Κcboταq κu Δρood,κη Mαρtα (απιj το
Α,) καt Σταυρoυλdrcη Mαριd,ννα, Σταυριανd'rcη
Mαρiα καl Φρυyανdκη Nατdoα (απιi τη Γ, τιiξη),

10. Eγκαivlα τηq βlβλloΘΙiκηq
τou 2oυ Evrαfou Λuκεfoυ PεΘιiμvoυ
- Blβλroπαρouoiαoη

Tετ<iρτη 21 Φεβρouαρfoυ 2001
Πριiγραμμα Eκδηλc6o'εωv

A
Tετιiρτη 12.00, Afθoυoα βrβλroθdκηq,
Aoκoιiταη 58 Eγκαfvrα Brβλrοθηκηq,

1' Aγrαoμι5q
2. Xαlρετιαμοf
3. oμrλfα του Δ/vτli τoυ 2oυ Λυκεfου κ. Z{-

γωγα Zαyvdτoυ με θdμα: .Ev αρx{ ηv o λιiγoq"
4. or μαθητdq Γlιiwηq Πετριiκηq (βloλi) και Φο-

v{ ΓεβετQi (πrιivo) θαπαξorrv το dργο τoυ Γrιivrη
Kωγαιαγτtγiδη uΔωδεκαγηαlακ{ Σoυfτα",

B
Tετιiρτη 19.00, Αfθoυoα Eργατtκori Kdvτρoυ

Pεθιiμvου,
Παρoυofααη βrβλfoυ
To περloδrκ6 του 2oυ Λυκεfου Σγεδtα, εγκαl.

vrιiζovταg μlα oεlριi πoλrτroτtκι6γ δpαoτηploτli-
τωγ, Παρouσrιiζεr τηv ερωτrκ{ μυθtoτoρfα του
vdoυ xαvrc6τη αυyγραφdα Πoλυγρ6vη Koυτoιi-
κη με τfτλο: n.oxr αυτli τη φoριi μωριi μoυ,.

Tο βιβλfo παρoυordζoιrv ot:

1. Z{vωv Ζανν6τo9, δrευθυvτdq τoυ 2oυ Ev'
Λυκεfου Pεθriμvoυ

2. Γtιiwηg Xατζηvrκoλιioυ, μαθητriq του 2oυ
Ev. Λυκεfoυ Pεθfμvου

3. Aποoπιiαματα απιi το βιβλfo δrαβιiζoιrv μα-
θητdq καl μαθriτρlεq τoυ Λυκεfoυ.

Στηv εκδ{λωoη θα παpευρεθεf καl o σUYYρα.

φdαq τoυ βlβλfoυ Πoλυγριivηg Kουτoιiκηq.

Mε ylfuιiδεg τιiμoυg βlβλfωv
καr οuyyρ.ι}ιμ6τωv

λεlτoυργεf η βtβλloΘ{κη
τoυ 2oυ E.Λ. PεΘιiμvoυ

Tη δrκ{ τoυ Σγoλrκ{ Blβλlοθ{κη απdκτηο.ε
τo 2o Eγtαfo Λιiκεto Pεθriuγoυ.
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Πριiκεtταt γrα μfα oriγxρovη καt πλoιiotα oε
τιiμoυq βιβλlοΘ{κη η οποiα δημrουργιiθηκε βιi-
σει τoU εtδtκoιi προγριiμματοζ ΠoU υλoπotεf τo
Yπoυργεfo Παrδεfαg.

H βrβλroΘriκη δlαθdτεl riδη 4,5 γrλrιiδεg τιiμουq
βlβλfωv εvc6 ι1πωq δriλωoε γθεg o Δrευθυvτrig
τoυ Λυκεfoυ κ. Ζηνων Ζανν6τo9, oιivτoμα θα
δrαθdτεr επτιi γrλrιiδεq τιiμoυq. ,Hδη 

oτo γι6ρo
που δημtoυργ{θηκε ΠραYματoΠoιoιivταr πρo-

γριiμματα μαθημιiτωv καr βdβαrα θα λεrτουργεf
ωq δαvεloτr'
κ{ γrα μαθη-
τdg καr κα-
θηγητdq.

Tαυτιixρο.
vα ιiμωg oρ.

γαvcδvεταr
πpι1γραμμα
λεrτoυργfαq
τηq βrβλrο-
θ4*ηc Yrα
ΧρΙiση τωγ
βrβλfωv τηq
καt απ6 τουq'
περforκουg
τηζ oδoιi
Aoκoriτoη
επf τηg oπof-
αq βρfoκεταr

τo 2ο Eγtαfo Λιiκειo τηg πιiληg. Tα εγκαfvlα τηq
vdαg Σxoλrκ{q Btβλloθ{κηq ΠραYματoπoιriθη.
καv γθεg τo μεoημdρr παρoυofα τoυ Noμιiρyη
Mανιiλη Λfτrvα, κληρlκcδv, εκπαlδευτικιiv,
μαθητcδv καr πλiθoυq κιioμoυ.

o Δrευθυvτriq τoυ Λυκεfου κ. Zrivωv Zανν{'-
τOq στηY oμlλfα τoU με θdμα ..Ev αργti ηv o λ6.
γοq,,, τdvtσε μεταξri ιiλλωγ ιiτr:

,,H τλετιi των εyκαινiων τηq βιβλιoθιiκηξ μαζ,
ιερoυρyfατoυ Θυρανofξιoυ τoυ ι,αoιj τoυ βιβλ[oυ,
επιβεβαιcδνει πωc, η δυναοτεiα τηg εικ6ναc,' με τηy
οπoiα η επo1ι[ μαq εκφ6ρει τo διrc6 τη9 Ι6yo, δε

μπ6ρεoε να εξoρioει τo βιβλio, τoν κληρoνoμημ{νo
6ηλαδιi yραπτ6 Ι6yo, πoυ oυνεyiζει' 6πω9 ιdαL πα-
.\αι6τερα, νατ{ρπει rcαι να παιδαyωyεi, να διερμη-
νειjει τoιl κ6oμo rcαι τιg φων{g τoυ ιdαL να oΙorcΙη-

ρc6νειτoν ιiνθρωπo'
o μικρ6c, αυτ6q να6q τoυ βιβλ{oυ yc6ρεoε τoν

πν ευματιrc6 τ6κ0 KαL τo oυyιcινηoταrc6 γτυπoκdρδι,
τη oυνετδηoιαrcf rcρioη, αλλd καιτoν επιoτημoνιrc6
πρoβΙηματιoμ6 yτyαντιαiων μoρφeΔν τoυ Λ6yoυ
τηq ELλ"dlαq καL τoυ rc6oμoυ ΙdαL μαc, πρooφ{'ρo-
ι,ται εδc6 ωg dρτog ζωis. H διlcιi μαq αντιδωρiα
βρfαrcεται oτην αξιoπoiηoιf τoυq, oτη διαρια[ μελ'6-
τη Ι{αL η δημιoυρyτrcf τoυq πLαoτoυρydα''.

Κρητιrcιi Επιθ εc6ρ ηo η, 22,2,200 l

Πoλυμlιivη Κoυτoιiκη

"-oxr αuιli τη φoριi μωρti μou"
Σε μrα ζεoτli ατμιioφαtρα dμvε η παρoυoiαoη

τoυ βrβλfoυ εvιig vdou xαvrιδτη αυγγραφdα τoυ
κ. Πoλuμlιivη Κoυτoιiκη με τfτλo: .oyι 

αυτli
τη φoριi μωρ6 μoυ.

IΙ πρωτoβoυλfα αvliκεΙ (Συηv oμιiδα τou

περroδrκof Σ16εδiα τoυ 2ou Λυκεfoυ Pεθιi-
μγoU Που εγκαlvfαoε με αυτli μrα oεrριi πολtτι
στ1κC6V δραoτηproτriτωv.

Για τo βlβλfo τoU o σι,}γραφdαq αvαφdρεl oτo
oπroθιiφuλλo:

"o Π6τροζ Γεριivηq εfvαr dvαq lδrιiρρυθμοq,
ημlαΠoτUΧημdvog καr πoλri εpωτεuμdvoq ιiv-
θρωποq. Kαt προoπαθεfvα τα βγdλεr πdρα. Mε
δημoorογριiφoυg oκαvδαλοθψlκcδv περloδκcδv.
Mε τrg or1γγρovεq γυvαfκεq, με αυτoriq ΠoU τ1ζ
δdρvουv. Mε lδtωτtκoιig vτετdκτιβ που δεv εfvαt
or fδtοt ιiπωg παλrιi Kαl με μnpιiβουg που δdρ.
vouv iδtα καt απαριiλλαyτα ιioα xρι1vrα κΙ αγ Πε-

ριioοιrv. Mε υπγωτtκιi καταπριioιvα μιiτtα. Mε
μαμιiδεq, πατρrofg, κoμμωτdg καr φωτoγριiφουq'
μιiδαq. Mε κooμlκιi πιiρτr, γυμvιiστρlεζ τηλεo-
πτrκcδγ εκπoμπc6v, μαλακιi καr oκληpιi γαρKω-
τtκιi. Mε παvtiκρrβα γκoλ γκερλ, με τη ρι6orκη
μαφfα και τηv ελληvrκri αατιrvομfα. Mε τov dξω
κιiαμo που δεv oταματιi γα απoαuvτfθεγταl καl
τov μdoα τoυ πoU τo παλεfεt ακιiμα".

Παoρυorιiζοvταg τo βrβλfο o Δrευθυvτdq του
2ου Λυκε1oυ κ. Zην ων Ζανν fτogτιjγtoε μετ αξli
ιiλλωγ ιiτt .H Avdγκη τηg αvθρcδπrvηq oγdoη
Kαl η αYωv1ι6δηq αvαζ{τησΙi τηc εfγαt το κε-
vτρtκιi κliτταρο τoυ μυθtoτopriματοq.

o oυγγραφdαg αvαζητιi τo oταθεpιi oημεfo
αvαφoριig τηg ιiπαpξηg, που, μdoα ατηv επtδερ-
μtκιiτητα τηq δrαπλoκriq τωv αvθρωπfvωγ αuvα.
vαoτρoφcbv καt oxdoεωv, η μovαδtκιiτητα τηq
αγιiπηq, πρoσωποΠoloιiμεvη oτo πριioωπo τηq
αγαπημdvηg δfvεr oταθεριiτητα καr ψυ;tκι{
αοφιiλεlα. o αγαοτιiq, πιiθoq αυτrig τηq αγαπημd.
vηq δι6πεl oλoκλrylωτtκd τη μυθroτορfα του βι-
βλfoυ. }Ι πoρεfα τoυ liρωα μdoα απιi dvα κιiαμo
γωρfq αξfεg { oυμπεφωvημdvεq αρydq καr πριi-
oωπα, xωρfg oηματοδ<iτη, πoρεfα μovαxlκli, εκ-
πdμπεt εvfoτε δραματiκdq εξακτtvcδoεtg.

To εvδrαφdρoγ τηζ αvιiγvωαηq τoυ βιβλfoυ
εoτrιiζεταr oτηv απλr{ γλc6ooα, με τηv οπofα
αποδfδεταl με γρ{γoρoυq ρυΘμoιig, η ovεrρrκ{
μrζdρια τηq oιiγxρovηg αατdθεrαq o, dλο το εri.
ρOζ τηq ζωriq μαg, η γoητεfα vα απoδo1.uρfζεrg τα
γεyov6τα, η φαvταστlKri περrrjγηαη o, ιjλα εκεi-
Yα Που φαfvεταt vα δfvouv vιiημα oτη αiyμlovη
ζωη.

Περroταotακof dρωτεq, εtρωvεfα γlα ιiτr μαq
περrβιiλλεt, αvατoμl.κ{ δlιiλυoη Kαl αYεστραμ.
μdvη περrγραφrj τωv καταoτιioεωγ, oεξlκ{ πα-
ριiκρoυoη, βfωoη τoυ εφriμερoυ, γλωoolκli ευ.
τdλroη φpdσεωv, πoυ εκφωvoιivταt xωρfqvα αη-
μαfvουv κιiτr, ευκoλfα πρoοαρμoγlig τoυ oriγ.
xρovου vdoυ oτtg ταxriτητα μεταβαλλιiμεvεq
ι5ψεlg τηg μofραg τoυ, αuμβtβαoμofq με τtq αvιi-
ποδεg τηq καθημεριvιiτηταq,.

Γrα τo βrβλfo του Πολυxριivη Kουτoιiκη κα-
τdθεoε τrq δrκ6q του απ<iψεlq ο μαθητrig του 2oυ
Eγlαfoυ Λυκεfoυ Pεθιiμvoυ Γrι1wηg Χατζηvl.
κoλιioυ εvr6 απooπιioματα απ6 το βrβλfo δrιiβα-
oαv μαθητdg καr μαθr|τρrεg του Λuκεfoυ.

Στηv εκδriλωoη παρdoτη καr ο oυγγραφdαq
τoυ βrβλiου.

P εθυμyιδτικα Niα. 1. 3.200 1
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